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 إهداء
 أهداي هذا البحث اجلامعي إىل : 

اسيوانحة وأيب احملبوبة : ر أمي احملبوبة : موفلي  

يرجى رضامها، وعسى هللا أن يرمحهما كما ربياين صفري وحفظهما هللا أبقامها يف 
الدين والدنيا واآلخرةسالمة   

 

 أخي احملبوبة : واحيو أريف ويدييانتو

 و أخوايت احملبوبة : هاجروح نور ابييت و أسري لوتفيكا هيدااييت

 

من سختك والنارونسألك رضاك واجلنة ونعوذبك  اللهم قرب وألف بيننا وارمحنا  
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 شكر وتقدير
القرآن بلسان عريب مبني. والصالة والسالم على النيب العريب احلمد هللا الذي أنزل 

األمني. ومن اهتدي بسّنته ودعا بدعوته إىل يوم الدين. وعلى آله وصحبه أمجعني، أما 
 بعد.

استخدام نه متت كتابة هذا البحث اجلامعي مبوضوع " هللا وثناء عليه بعو احلمد هللا وشكرا اب
.  "فورابلينجاسامباس ابملدرسة اإلبتدائية استقامة  يف تعليم النحو (TAMYIZ)"متييز"  منوذج

بحث ويتقدم الباحثة أمجل الشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كانوا هلم فضل يف إمتام هذا ال
 يء طلبت، منهم: ومل يبخلوا أحدهم بشإىل خري الوجود 

، مدير جامعة موالان مالك عبد احلارس املاجستريفضيلة األستاذ الدكتور  .1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق

املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم  أغوس ميمونفضيلة الدكتور احلاج  .2
 مباالنقجامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

فضيلة الدكتورة مملوء احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة  .3
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق

املشرف الذي أفادت مين عمليا ، ريسلدكتور سالمت دارين املاجتفضيلة ا .4
 ووجهت خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث

حىت اإلنتهاء منه، فلم تبخل بعلمه يوما عن مساعد البحث وتوجيهه. فله مين 
 ر، ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء خالص الشكر والتقدي

قسم تعليم اللغة العربية كلية كما أقدام بكل الشكر والتقدير إىل املدرسني يف  .5
كومية مباالنق. علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احل

فلهم مين كل الشكر والتقدير على ما قدموا من العلوم واملعارف والتشجيع 
 م هللا عين خري اجلزاءوجزاه



 ك
 

عدكم هللا . أس2019سنة  ابريلمث هذا البحث بعون هللا وتوفيقه يف شهر 
يف الدارين وأشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم وكرمكم وهللا ويل التوفيق 

 واهلداية. 
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 مستخلص البحث
ابملدرسة  (TAMYIZ)"متييز"  منوذجستخدام تعليم النحو اب. 2019. ءولياأعدانن ، تري 

 قسم تعليم اللغة العربية ، كلية اجلامعي..البحث فورابلينجا اإلبتدائية سامباساستقامة 
 الدكتورنج. املشرف: المااحلكومية ، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  والتعليم العلوم
 املاجستري. مت دارينسال

 النحو ، تعلم متييز: منوذج  فتاحيةكلمات امل

هو واحد من أهم العناصر يف تعلم اللغة العربية ، مع واحد قادر على  النحو علم
معرفة موقف وتكوين الكلمات. لذلك ، ميكن أيًضا استخدام اللغة العربية بشكل مثايل 

يف الواقع ال تزال هناك العديد من العقبات ، و القراءة. ومع ذلكالكتابة أ للتحدث أو إما، 
من بينها تتعلق ابختيار طرق التدريس النحو.  يف تعلماليت تواجه الطالب ذوي الصلة 

 النحو. واملواد اليت ال تتوافق مع قدرات الطالب وطول الوقت لتعلم إتقان قواعد

 النحو يف تعلم متييز ت منوذجخطوا ( وصفأالغرض من هذه الدراسة هو: )
عقبات اليت تنشأ وصف ال)ب(،  املدرسة اإلبدائية إستقامة سامباس فرابلينجا يف  املدرفي

 املدرسة اإلبدائية إستقامة سامباس فرابلينجا. يف واحللول املتخذة يف)ج( 

انت طريقة البحث املستخدمة هي الطريقة النوعية الوصفية بينما تقنيات مجع البيا
بياانت غري ذات هي املالحظة واملقابالت والواثئق. مت حتليل البياانت عن طريق تقليل ال

 .البياانت مث استخالص النتائجالصلة ، ووصف 

( هناك خطوتني من منوذج التعلم ، وهي التخطيط 1تظهر نتائج الدراسة أنه )
ل اإلعالم ، واخلطوة الذي يتضمن أهداف التخطيط واملواد واألساليب والتقييمات ووسائ

 ثالثة هناك تنشأ اليت القيود( 2الثانية هي تنفيذ تنفيذ أنشطة التعلم وتنفيذها التقييمات. )
 ، القرآن آايت أو اجلمل حتليل يف الطالبية واجملموعات املواد تنسى ما غالًبا فصول



 م
 

 ، مساخلا للصف مكثفة برامج تنفيذ يف احلل يكمن( 3. )املواد بعض يف والصعوابت
 .األحيان من كثري  يف وتكرارها صعبة األغاين تكون ما وغالًبا
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ABSTRACT 

Adnan, Tri Aulia. 2019. Nahwu Learning Use the "Tamyiz" Model in at Islamic 

Elementary School Istiqomah Sambas Purbalingga. Thesis, Department of 

Arabic Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Learning, Maulana 

Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor : Dr. Slamet 

Daroini, M.Pd. 

Keywords : Model, Tamyiz, Nahwu Learning 

The science of Nahwu is one of the most important elements in learning 

Arabic, with one being able to know the position and composition of words. 

Therefore also, one can use Arabic perfectly, both for speaking, writing and reading. 

However. In fact there are still many obstacles faced by related students in nahwu 

learning. Among them are related to the selection of teaching methods and materials 

that are not in accordance with the abilities of students and the length of time to 

learn to master the rules of nahwu. 

The purpose of this research is to: (1) describe the steps of the tamyiz model 

in nahwu learning at Istiqomah Sambas Islamic Elementary School, (2) describe 

the obstacles that arise and the solutions taken at Istiqomah Sambas Islamic 

Elementary School. 

The research method used is descriptive qualitative method while the data 

collection techniques are observation, interviews and documentation. Data were 

analyzed by reducing irrelevant data, describing data then drawing conclusions. 

The results of the study show that, (1) there are 2 steps of the tamyiz learning 

model, namely planning which includes planning goals, materials, methods, 

evaluations and media, the second step is the implementation of the implementation 

of learning activities and implementation of evaluations. (2) constraints that arise 

there are three namely class 5 often forget the material, student boredom in 

analyzing sentences or verses of the Qur'an, difficulties in certain material. (3) The 

solution is to do intensive programs for grade 5, often insert songs and often repeat 

difficult material. 
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ABSTRAK 

Adnan, tri aulia. 2019. Pembelajaran Nahwu dengan Menggunakan Model 

"Tamyiz" Di MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 

Skripsi : Dr. Slamet Daroini, M.Pd. 

Kata Kunci : Pembelajaran Nahwu, Model Tamyiz,  

Ilmu Nahwu merupakan salah satu unsur terpenting dalam mempelajari 

bahasa Arab, dengannya seseorang dapat mengetahui kedudukan dan susuna kata. 

Kenyataanya masih banyak kendala yang dihadapi oleh peserta didik terkait dalam 

mempelajari nahwu. Diantaranya adalah berkaitan dengan pemilihan metode dan 

bahan ajar yang kurang sesuai dengan kemampuan peserta didik serta lamanya 

waktu belajar utnuk menguasai kaidah nahwu. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk : (1) mendeskripsikan langkah-langkah 

model tamyiz dalam pembelajaran nahwu di MI Istiqomah Sambas, (2) 

mendeskripsikan kendala-kendala yang muncul dan solusi yang dilakukan di MI 

Istiqomah Sambas.  

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 

deskriptif sedangkan Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara mereduksi data yang tidak relevan, 

memaparkan data kemudian menarik kesimpulan. 

Hasil Penelitian menunjukan bahwa, (1) terdapat 2 langkah model 

pembelajaran tamyiz yakni perencanaan yang meliputi perencanaan tujuan, materi, 

, metode, evaluasi dan media, langkah yang kedua adalah pelaksanaan yakni 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pelaksanaan evaluasi. (2) kendala yang 

muncul ada tiga yakni kelas 5 sering lupa materi, kebosanan siswa dalam 

menganalisis kalimat ataupun ayat al quran, kesulitan dalam materi tertentu . (3) 

Solusi yang dilakukan adalah diadakan program intensive untuk kelas 5, sering 

menyisipkan lagu-lagu dan sering mengulang materi yang sulit. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام

 خلفية البحث .أ
طر اإلنسان من كما أهنا وسيلة للتعبري عما يدور يف خا  إن اللغة أداة للتفكري

شاعر وأحاسيس وخلجات نفسه، ووسيلة لالتصال أفكار وما يف وجدانه من م
والتفاهم بني الناس، واالغة ايضا أدة التعلم والتعليم، ولو ال ها ملا أمكن للعملية التعليمية 

احلضارة الإلنسانية وظلت حياة  أن تتم، وال نقطعة الصلة املعلم واملتعلم أي لتوقفت
 2ية احليوانية.يف نطاق الغرائز الفطرية واحلاجات العضو اإلنسان 

اللغة العربية تنقسم إىل قسمني ، هي عناصر اللغة ومهارة اللغة. وعناصر اللغة  
ثالثة وهي : األصوات واملفردات والرتكيب / القواعد. وهذه العناصر هي املدة احلقيقية 

مل يسيطر عليها ال يتمكن من السيطرة  ها املتعلم على تعلم مهارات اللغة ، ومناليت تعين
وأما مهارة اللغة أربعة فهي : االستماع  3ى مهارات اللغة مبستوايهتا املتعددة. عل

والكالم والقراءة والكتابة. والوسيلة اليت تنقل مهارة الكالم هي الصوت عرب االتصال 
 4سيلتهما احلرف املكتوبستمع. أما مهارات القراءة والكتابة ، فو املباشر بني النتكلم وامل

يف احلياة كانت اللغة يستخدمها اإلنسان ملواصلة عن أغراضهم أي وسيلة االتصال 
 بني الناس.

كانت القواعد النحوية رموزا يف تكوين اجلملة. إذا ال هتتم ابلقواعد النحوية 
در على اللغة العربية، فسوف يكون القارئ ال يق عند تعليم اللغة العربية مثال يف كتابة

إحدى من العوامل الدافعية ألن يقدر الطالب على ما كتبناه. ألن القواعد النحوية 
كتابة اللغة العربية والقراءة. وابحلقيقة، حيتاج الطالب القواعد العربية فهما جيدا يف 

                                                                                                                                            
31م(ص:1985ه/1405،)بيروت:دارالنفئس،1-نايفمحمودمعروف،خصائصالعربيةوطرائقتدريسها،ط 2
142،إضاءاتلمعلمياللغةالعربيةلغيرالناطقينبها،ص2011عبدالرحمنبنإبرهيمالفوزان، 3
176جعنفسه،صالمر 4
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عليم اللغة العربية، خاصة يف تعليم كتابة اللغة العربية. القواعد النحوية تؤثر كثريا يف ت
عني على استخدام اللغة استخدام صحيحا ة الكتابة. ألهنا وسيلة لصحة الكتابة وتمهار 

يف الكتابة بل أكثر الطالب أن جيدوا املشكالت يف تعليم الكتابة. أكثرهم يكتبوا كتابة 
 تعلموا درس النحو. اللغة العربية بدون استخدام القواعد النحوية الصحيحة ولو كانو قد

يل . ينصح ابن يتقن اللغة العربية و حيتاج على وقت طو جبحة عام ، وتعلم احن
هو عمل طويل ومعقد. جيهد خمتلف اجلهود للتغلب علي مشكلة تعلم اللغة العربية ، 

 احدها من خالل تربية ابلنظر طريقته.

تعلم اللغة العربية. اجلزء األول من العربية كلغة  منوذجاليوم ، لديها الكثري من 
ث ر الطريقة األول كطريقة األجبادية )الطريقة اهلجائية( اليت هتدف حبياإلسالم ، مث يظه

. مث، مميزة الطريقة يف املعهد اإلندونيسيا 5يتمكن املتعلمون من قراءة القران الكرمي
نيات مع املعلمني والطالب علي حد خمصوصة هي طريقة القواعد والرتمجة  بتقدمي تق

، مت تنفيذ الطرق اإلبتكر املختلفة. قت الراهن. مث يف و 6سواء وعقد كتاب )الكتاب(
 7التمييز. منوذجواحد منها 

. ويدل علي منذ ظهرها وجودها يف عامل التعليمالتمييز أن أتكد  منوذج متكنت
ذلك العدد املتزايد من املدارس الداخلية وكذلك املؤسسات الرمسية لتطبيقها كما هو 

، اليت أصبحت حىت موضوعات  فرابلنغامباس اسة اإلبتدائية استقامة ساملدر األمر يف 
 خاصه به كمنهج دراسي أو حمتوي حملي إضايف يبدا يف الصف الرابع

                                                                                                                                            
5 Abaza, Tamyiz Pintar Tarjamah Al-Quran dan Kitab Kuning, (Jakarta: Tamyiz Publishing, 2011), 
hlm. iii 
 
6 Ibid., hlm 29 
 
7 Metode Tamyiz merupakan metode praktis terjemah Qur’an dan Kitab Kuning yang dicetuskan 
oleh Abaza, MM. di indramayu pada tahun 2010 
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كما هو   جافرابلنسامباس املدرسة اإلبتدائية استقامة تيار خيؤلف املما وأ
اهنا أعلى يف جمال اتقان احلصص كثرية من املدرسة  الن هناك مؤشرات ،املوضوع

نتائج اإلجنازات اليت حققتها خمتلف امليادين وكذالك يظهر من  .جالنفراب االخرى يف 
 .علي اإلطالق

جة إىل القيام ببعض البحوث. ومن يشعر ابحلا الباحث أنذلك هو ما جيعل  والسبب
يف التعلم النحو  "متييزمنوذج "املتوقع ان يصف هذا البحث بنجاح عمليه التعلم ابستخدام 

مستوي  ىللمؤسسات التعليم عل ان ينتفع رجع الباحث مث .ف والضع ةبتحليل نقاط القو 
 ابملوضوع البحوث  وبذالك الباحث يريد أن يبحث عنه الذي سيكتبه يف  املدارس القرانيه.

 اإلبتدائية سامباساستقامة  ابملدرسة (TAMYIZ)"متييز"  منوذجستخدام تعليم النحو اب" 
 ".فورابلينجا

. 

 أسئلة البحث .ب
قة ذكرها أن أركز مشكلة البحث يف األسئلة علومات الساباعتماد على م

 اآلتية :
 ابملدرسة (TAMYIZ)"متييز"  منوذجستخدام تعليم النحو ابخطوات كيف  .1

 ؟ فورابلينجا اإلبتدائية سامباساستقامة 
 ابملدرسة (TAMYIZ)"متييز"  منوذجستخدام تعليم النحو ابما مشكالت  .2

 ؟ جالينفوراب اإلبتدائية سامباساستقامة 
 (TAMYIZ)"متييز"  منوذجستخدام تعليم النحو اب يف ما حلول املشكالت .3

 ؟ فورابلينجا اإلبتدائية سامباساستقامة  ابملدرسة
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 أهدف البحث  .ج
استقامة  ابملدرسة (TAMYIZ)"متييز"  منوذجستخدام تعليم النحو ابخطوات ملعرفة  .1

 .فورابلينجا اإلبتدائية سامباس
 ابملدرسة (TAMYIZ)"متييز"  منوذجستخدام و ابالنح تعليم ملعرفة مشكالت .2

 .فورابلينجا اإلبتدائية سامباساستقامة 
 (TAMYIZ)"متييز"  منوذجستخدام تعليم النحو اب يف ملعرفة حلول مشكالت .3

 .فورابلينجا اإلبتدائية سامباساستقامة  ابملدرسة

 أمهية البحث .د
يف  رك اهلام واالبتكاعرفة اجلديدة وكذاليزيد على اخلربة وامليف انحية أمهية النظرية هو 

 عامل العلوم العربية بشكل عام.
 يف انحية أمهية التطبيقية مها :

 يستطيع ان يتعلم نتيجة البحث مداولة ملدير املدرسة و مدير املؤسسة و األساتذ. .1
 ان تكون نتيجة البحث لتطوير التعلم اآلتية. .2

 حدود البحث  .ه
لتنمية  "متييز"دام منوذج باحث على تعليم النحو ابستخاحلدود املوضوعية : يركز ال .1

نتائج ويتضمن التعليم من الفهم وإعادة املادة عن النحو وتعرف املعلومات املهمة 
 .عوامل االسميف املادة. واملادة هنا هي 

 2018راسية احلدود الزمانية : قام الباحث أبجراء عملية هذا البحث يف السنة الد .2
 ة الثانية.م يف مرحل 2019-

احلدود املكنية : خيتار الباحث املكانية يف فصل الرابعة ابملدرسة البتدائية إستقامة  .3
 ."متييز"ألن يف هذا الفصل يبدؤ إستخدام منوذج  جامسباس فرابليع
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 فروض البحث .و
الفروض هي حلول مؤقتة أو تفسريات مؤقتة يضعها الباحث حلل املشكلة 

وأما  فروض البحث يف هذا البحث هي  8ة البحث.حث، فهو إجابة حمتملة ألسئلالب
ترقي تعليم النحو خاصة يف فصل الرابع مبدرسة اإلبتدائية  "متييز"إن استخدام منوذج 

 .نجاإستقامة سامباس فرابليع

 حتديد املصطلحات .ز
يستخدم يف هذا البحث عدد من املصطلحات، ولتسهيل البحث سيعرف 

 : ملصطلحات املستخدمة كما يليالبحث ا
 منوذج التمييز .1

( عن صيغة املادة األساسية يف كمية النحو Work Sheetهي ورقة العمل )
 بيغين األغنياء ليحفظ القواعد ويطبق أن يرتجم اآلية أو كليمات. والصرف

 تعليم النحو .2
هي إحد العناصر اللغوية وهي نظام تركيب العناصر اللغوية تصف تركيب 

والتعليمات االستعمال، ويقنن أيضا القواعد اجلمل والكلمات وعملها يف حالة 
 اليت تتعلق أبواخر الكلمات يف اجلمل والعبارات.

 الدراسات السابقة .ح
 (2014:اريين رينا راتيه ) ةالباحث .1

: دراسة تطبيق طريقة التمييز يف تعليم ترمجة القرآن مبدرسة  عنوان البحث
 روابجنان سوراكاراتاإلبتدائية اإلسالم ك

                                                                                                                                            
92م(ص:2004،)رياض:دارأساسيةللنشروالوزيع،ذوقانعبيدات،الباحثالعلمي 8
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وامل النصر و العرقل يف تطبيق طريقة التمييز يف تعليم : ملعرفة ع أهداف البحث
 ترمجة القرآن مبدرسة اإلبتدائية اإلسالم كروابجنان سوراكارات

 : تستخدم الباحثة املدخل الكمي و منهجها التجريب منهج البحث
التمييز يف تعليم ترمجة القرآن هو : عوامل النصر يف تطبيق طريقة  نتيجة البث

الطالب. وعوامل العرقل يف تطبيق  ت املرفق املدرسة )آالت( معتدل حبماسةكان
 طريقة التمييز يف تعليم ترمجة القرآن هو انقص معلم.

 (2014:دينا رمياين ) ةالباحث .2
: فعالية طريقة التمييز يف ترمجة القرآن الكرمي لتعليم دروس  عنوان البحث

 المية اإلس
الكرمي لتعليم دروس ريقة التمييز يف ترمجة القرآن : ملعرفة فعالية ط أهداف البحث

 اإلسالمية 
 : تستخدم الباحثة املدخل الكيفي و منهجها امليدين منهج البحث

: طريقة التمييز يف ترمجة القرآن الكرمي لتعليم دروس اإلسالمية  نتيجة البث
 مؤثّر

 درجاتحنيفة  :  ةالباحث .3
 ابملدرسة املتوسطة تعليم مهارة القراءة فعالية طريقة التمييز يف:  عنوان البحث 

 اإلسالمية احلكومية تومفانج ماالنق
 فعالية طريقة التمييز يف تعليم مهارة القراءة ملعرفة أهداف البحث:  

 مبنهج التجريب:  منهج البحث
القراءة ابملدرسة املتوسكة اإلسالمية فعال يف تعليم مهارة :  ثحنتيجة الب

  النقاحلكومية تومفانج ما
 

وعلى ضوء هذا التعليق تتضح للباحث أن الدراسة اليت سقام الباحث تتعلق عن  
 يف تعليم النحواستخدام منوذج "متييز" قومي ابلدراسة عن يالدراسات السابقة. ألن الباحث 
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يف تعليم اليت وصفت الباحثة يف حبثها أهداف وحمتوى وطريقة تقومي استخدام منوذج التمييز 
 أحدا من الدراسات السابقة.يبحث ومل  النحو
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 الثاين الفصل
 اإلطار النظري

 
 املبحث األول : تعليم النحو

 مفهوم النحو .أ
وقواعد  اللغة العربية هلا عناصر اللغة فيها األصوات والرتاكيب )قواعد النحو

ذي يهتم يف الصرف( واملفردات. والنحو هو من عناصر اللغة العربة، يعين هو العلم ال
ملختلفة واإلعراب والعامل )الفاعل( تعليم اللغة العربية ويبحث عن أنواع الكلمة ا

والتوابع من كل كلمة يف مجلة العربية. إذا كان الشخص يتعلم اللغة العربية بدون علم 
النحو فما كان الكفائة يف تعليم اللغة العربية، حىت يفهم اجلملة العربية من انحية املعىن 

 وتعريف النحو عند النحاة أو علماء النحو وهو كما يلي: 9ملقصود احلقيقي.اب

النحو هو علم من  العلوم  العربية تعرف به أحوال الكلمات العربية من حيث  (1
اإلعراب والبناء. وما يعرض هلا من األحوال يف حال تركيبها وعالقتها بغريها من 

جر أو ن رفع أو نصب أو الكلمات فهو حبيث أن يكون عليه أخر الكلمة م
 10جزم.

 النحو هو ضبط أو أخر الكلمات بعد التعرف على مواقعها من اجلملة (2
النحو هو علم ملعرفة كيفية تركيب حلن الكالم لتأدية أصل املعىن مطلقا مبقاييس  (3

مستنبطة من اسبقراء كالم العرب، وقوانني مبنية عليها، حيرتز هبا عن اخلطأ يف 
 الكيفّية. الرتكيب من حيث تلك

                                                                                                                                            
 3متممة اجلرمية أتليف الشيخ العالمة الزاهد حممد بن حممد الراعين ، ص.9

 01على رضا، املراجع يف اللغة العربية حنوها والصرفها, ج.األول )بريوت: دار الفكر، بدون السنة( ص. 10
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هو الذي يعمل على تنفيذ القواعد والتعميمات اليت تصف تركيب اجلمل  النحو (4
والكلمات وعملها يف حالة االستعمال كما يعمل على تقنني القواعد والتعميمات 

 11اليت تتعلق بضبط أواخر الكلمات.

إّن يف قواعد اللغة العربية عرفت علمني شهرين ومها علم النحو والصرف، ومها 
قواعد اللغة العربية. وإذا يطلق علينا "القواعد" فاملقصود منه غالبا متحد البحث يف 

 النحو والصرف.

وقبل أن تلقى الباحث إىل مفهوم القواعد النحوية بتعمق، سيقدم تعريف 
 النحو عند علماء النحو )النحاة(:

م أبصول قال الشيخ مصطفى الغالييين، واإلعراب )وهو ما يعرف اليوم ابلنحو( عل (1
ا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب أي من حيث ما يعرض هلا تعف هب

 12يف حال تركيبها.
وقال علي رضا إن النحو علم من علوم العربية تعرف به أحوال الكلمات العربية  (2

 13من حيث اإلعراب والبناء.
وضبط وقال فؤاد نعمة إن النحو قواعد يعرف هبا وظيفة كل كلمة داخلة اجلملة،  (3

 14كلمات، وكيفية إعراهبا.أو أخر ال

والنحو أيضا أصلةمن أصول العلوم العربية، ومن أسبقها إىل الوجود، زمنه 
استمدت العلوم العربية، وهو عماد الصحة والسالمة للقارئ والكاتب، وال يستطيع 

شك  من يركب اجلملة العربية أو يقرأ اجلملة العربية أال إتقان النحو كامال. وليس من
النحو الذي تركه أسالفنا نفيس غاية النفاسة، وإن اجلهد الناجح الذي أن الرتاث 

                                                                                                                                            
( ص. 2002ربية وتربية الدينية )القاهر: دار الثقافة، مصطفى رسالن وحممد رشدى خاطر، تعليم اللغة الع11

182                                          
 9( ص 1983الشيخ مصطفى الغالييىن، جامع الدروس العربية، )بريوت: املكتبة العصرية، 12
 10ون السنة( صة حنوها والصرفها, ج.األول )بريوت: دار الفكر، بدعلى رضا، املراجع يف اللغة العربي13
 17فؤد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية، )بريوت: دار الثقافة اإلسالمية، دون السنة( ص 14
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بذلوه فيه خالل األزمان املتعاقبة جهد مل يهيأ للكثري من العلوم املختلفة يف عصورها 
 15القدمية واحلديثة.

ابملراجعة السابقة أن مفهوم القواعد النحوية متسع فشمل جوانب أخرى غري 
غ الكلمات وأحواهلا والعالقة بينهمايف اجلملة، وطريقة خر الكلمات كصيإعراب أوا

بناء اجلملة. ولكن التطور اجلديد يف مفهوم النحو يسلم أبمهية اإلعراب ألنه حزء 
 أساسي يف بناء اللغة العربية ال تكتمل إال به.

 مفهوم تعليم النحو .ب
ورط ان و عواملهم تتعليم هي عمل اإلنسان معقد ألن كثري من القيمات اإلنس

فيها. ذالك مهم جدا ألن التعليم هي لينشأ اإلنسان اجليد. إخفاق التعليم يفسد قرن 
 اجملتمع.

معلم جيد هو جيتهد أن ينجح التعليم. عامل من عوامل النجاح هو يصنع املعلم  
 ختطيط التعليم قبله دائما. وأما ختطيط التعليم حمموله كما يلي :

 يسبك أهدف التعليم .1
 املواد و عمليتها اليت يعني على هدف التعليمخيتار .أ

 ينقسم املواد كل املواجهة.ب
 16يوزن الطرق والتقومي املستخدمة..ج

اللغة العربية هو إيصال  عليمت النحو احد من تعلم اللغة العربية، و عليمأما ت
التغري  املعلم املعلومات من مادة اللغة العربية إىل أدهان الطالب بطريقة قومية لتحصيل

                                                                                                                                            
 3حسن عباس، النحو الوايف، ج. األول، )مصر: دار املعارف، دون السنة( ط. اخلمسة، ص15

16 Hamalik, Oemar. Proses belajar mengajar.Cet-keenam. Jakarta : Bumi Aksara. Hal. 137 
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أو السلوك فيهم. وقد يكون التغيري يف احلركة أو املعىن أو الصوت أو العقيدة أو 
 لومات أو حنو ذلك.  العاطفة أو املع

م، كذلك يف تعلم اللغة العربية كما عرفت أن اهلدف أمر مهم ضروري يف تعل
ا. كان يف كاللغة األجنبية، ألنه ال توجد عملية التعلم، وأيضا يعين جناحها أو عكسه

تعلم اللغة العربيةهدفان،مها اهلدف العام واهلدف اخلاص. واهلدف العام يشرتك يف 
يف واهلدف اخلاص حبسب فرحة النمو يف كل مرحلة. أما اهلدف العام مجع املراحل. 

تعليم اللغة العربية عند حممود يونس وقاسم بكر فيكون اهلدفني، ومها اهلدف العملي 
 اهلدف العملي هو كما يلي :واهلدف التهذييب. ف

 تعليم الطالب التكلم بلغة صحيحة بعيدة عن اخلطاء. .1
 تعليم الطالب الكتابة الراقبة واألسلوب.  .2

 أما اهلدف التهذييب كما يلي :

 الطالب على احلالة االجتماعية ألهل اللغة وطبيعة البالد اليت يعيشون فيها.يقف  .1
 يعرف الطالب خمتارات أداب اللغة. .2

املالحظة وتريب قوة اإلدراك الكلي هلا تستلزمه من املقارنة، مث ملكة تنمي 
 احلكم ابلتشابه أو التضاد.

قوم هبا اللغة فمصطلح يشري إىل العملية الواعية اليت ي عليمتأما  
الفرد عند تعلم اللغة الثانية. وعلى وجه التفصيل، الوعى بقواعد اللغة ومعرفتها 

ومن األوصاف األخرى اليت نطلق على هذه العملية والقدرة على التحدث عنها. 
 التعلم الرمسي أو التعلم الصريخ.
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ويري بعض اخلرباء أن اكتساب اللغة عملية خاصة ابألطفال أو  
نعلمها عملية خاصة ابلكبار. وأهنم إىل حد كبري، يلتقطون اللغة الطالب و أن 

 17أي األخطأ دورا كبريا إذ يصحح الدارس مسارات التعلم.

جرت لعادت تقسم اللغة العربية إىل فروع ينص عليها يف جدول  
الدراسة، وخيتصلكل فرع أو أكثر من حصة يف األسبوع. وهذه الفروع هي املطالعة، 

هي، والتحريري، والقصة، واحملفوظات، واإلمالء، والقواعد )قواعد واإلنشاء الشف
وبعبارة بسيطة أن  18انوية.النحو والصرف(، واألدب، وعلوم البالغة ابملدارس الث

 تعلم اللغة هنا تعلم الطالب درس اللغة العربية كمادة من املواد الدراسة يف املدرسة.

النحو هو عملية  من النظرية السابقة خيلص الباحث أبن تعلم 
الطالب ملعرفة أخر الكلمات العربية كإجناز تفاعل البيئتهم من انحية املعروف 

ه تركيب الكلمات العربية من حيث اإلعراب والبناء، أو الوجداىن واملهارى. في
 بعبارة أخرى.

 هداف تعليم النحو أ .ج
 رشدي أمحد طعيمة يقول أن هدف تعليم النحو ليس حتفيظ الطالب جمموعة

من القواعد اجملردة أو الرتاكيب املنفردة وإهنا مساعدته على فهم التعبري اجليد وتذوقة، 
 19وتدربيه أن ينتجه صحيحا.

 20ومن أهداف تعليم النحو هي:

                                                                                                                                            
الرابط: منثورات املنظمة  -رشدي أمحد طعيمة، تعليم اللعربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأسالبه، )إسكو17

 30اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، د.ث( ص
 118تدريسها، )مصر: دار املعارف، د.ث( ص عبد العزيز عبد اجمليد، اللغة العربية أصوهلا النفسية وطرق 18
رشدي أمحد طعيمة، املراجع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى القسم القاين، )جامعة أم القرى، دون 19

 641السنة( ص 
 8( ص. 2005إبراهيم حممد عطاء، املراجع يف تدريس اللغة العربية، )القاهرة: مصر اجلديد، 20
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تنمية القدرة على دقة املالحظة والربط وفهم العالقة املختلفة بني الرتاكيب املتشاهبة  .1
 التفكري املنظم.إىل جانب مترين الطالب على 

إقدار الطالب على حماكات األساليب الصحيحة وجعل هذه احملاكات مبنية على  .2
 أساس مفهوم بدال من تكون ألية حمضة.

دام الطالب على سالمة العبارة وصحة األداء وتقومي اللسان وعصمته من اخلطاء قإ .3
 يف الكالم أي حتسني الكالم الكتابة.

لومات وتنظيمها يف ذهنه وتدريبه على دقة التفكري إقدار الطالب على ترتيب املع .4
 والتعليل واالستنباط.

يقرؤه ومعرفة أسباب تنمية قدرات الطالب على متييز اخلطاء فيما يستمع إليه و  .5
 ذلك ليجتنبه.

 النحو مواد يف تعليم .د
 علم النحو لديه مواد كثرية، من أنواع مادة علم النحو يعين:

 اإلعراب .1
تغيري أواخر الكلم الختالف العوامل الدخلة عليها لفظا أو تقديرا. اإلعراب هو 

ب، وأقسامه أربعة رفع، ونصب، وخفض، وجزم، فلألمساء من ذلك الرفع، والنص
واخلفض، وال جزم فيها. ولألفعال من ذلك الرفع، والنصب، واجلزم، وال خفض 

 21فيها.
 كان وأخواهتا .2

املبتدأ وتنصب اخلرب. فيسمى املبتدأ امسا هلا، ويسمى كان وأخواهتا : أفعال ترفع 
اخلرب خربا هلا، حنو: )كان خالد مريضا(. منها مثان، هو: كان، صار، أصبح، 

 22ابت، ليس. ليس ألحدها شرط مقصور عليه وحده.أضحى، أمسى، ظّل، 
 إّن واخواهتا .3

                                                                                                                                            

24 متممة اجلرمية أتليف الشيخ العالمة الزاهد حممد بن حممد الراعين ، ص. 12
 

 25 متممة اجلرمية أتليف الشيخ العالمة الزاهد حممد بن حممد الراعين ، ص 103
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ا هلا، ويسمى وأما إّن واخواهتا فتنصب املبتدأ وترفع اخلرب. فيسمى املبتدأ امس
اخلرب خرباهلا. االحرف املشتملة ابلفعل ستة وهي إّن وأّن وكأّن ولكّن وليَت ولعلَّ. 

سمى امسها وترفع االخر ويسمى اهنا تدخل على املبتدأ واخلرب. فتنصب االول وي
خربها. إّن وأّن للتوكيد وكأّن للتشبيه ولكّن لالستدراك وليت للتمىن ولعّل للرتجى 

 23واالشفاق.
 مرفوعات األمساء .4

واملرفوعات مجع مرفوعة المرفوعة ألنه صفة املذكر اليعقل وهو اإلسم، املرفوعات 
ملبتدأ، وخربه، واسم كان عشرة وهي الفاعل، واملفعول الذي مل يسم فاعله، وا

 وهو أربعة أشياء النعت، والعطف، واخواهتا، وخرب إّن وأخواهتا، والتابع للمرفوع،
 24والبدل.والتوكيد،

 منصوابت األمساء .5
املنسوابت هي كل ما اشتمل على علم مفعولية وهو الفتحة والكسرة واأللف 

وظرف الزمان، وظرف والياء. املنصوابت مخسة عشر وهي : املفعول به، واملصدر، 
املكان، واحلال، والتمييز، واملستثىن، واالسم ال، واملنادى، واملفعول من أجله، 

أخواهتا، واسم إّن وأخواها، والتابع للمنصوب، وهو أربعة واملفعول معه، وخرب كان و 
 25أشياء : النعت، والعطف، والتوكيد، والبدل.

 اإلعرب هي رفع، ونصب،ومن تلخيص البياانت املذكورة أن مادة النحو 
وخفض، وجزم، و كان وأخواهتا، إّن واخواهتا، و املرفوعات األمساء هي الفاعل، 
واملفعول الذي مل يسم فاعله، واملبتدأ، وخربه، واسم كان واخواهتا، وخرب إّن وأخواهتا، 
والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء النعت، والعطف، والتوكيد، والبدل، و املنسوابت 

، واملصدر، وظرف الزمان، وظرف املكان، واحلال، والتمييز، ألمساء هي املفعول بها
واملستثىن، واالسم ال، واملنادى، واملفعول من أجله، واملفعول معه، وخرب كان 

                                                                                                                                            

 26 نفس املراجع، ص 103
 66نفس املراجع، ص 24

 28نفس املراجع اجلز الثاين ، ص 2



15 
 

 
 

وأخواهتا، واسم إّن وأخواها، والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء : النعت، والعطف، 
 والتوكيد، والبدل.

يدانية حول موضوعات قواعد اللغة بدراسة مأمحد طعيمة  لقد قام رشدي
العربية اليت جتب أن تقدم يف كل مستوى من مستوايت تعليم اللغة العربية. وكانت 

 املوضوعات لعلم قواعد اللغة العربية للمستوى املبتدئ تتكون من :

 الضمائر املنفصلة .1
 أدوات االستفهام .2
 أمساء اإلشارة .3
 املذكر واملؤنث .4
 جلرأحرف ا .5
 واملعرفةالنكرة  .6
 أدوات النفي .7
 أنواع الفعل .8
 صيغة االستقبال يف اللغة )السني وسوف( .9

 النهي .10
 "ال" الشمسية والقمرية .11

 وأما موضوعات قواعد اللغة العربية للمستوى املتوسط فهي كما يلي:

 أدوات النفي .1
 العطف .2
 أنواع الفعل مستمرة من املستوى املبتدئ .3
  وسوف(صيغة االستقبال يف اللغة )السني .4
 فراد والتثنية واجلمعاإل .5
 النهي .6
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 املفعول به .7
 املفعول من أجله .8
 املفعول املطلق .9

 املفعول معه .10
 املبتدأ واخلرب .11
 عالمات االسم والفعل واحلرف .12
 الفرق بني الظاهر واملضمر .13
 الفعل املتعدي والالزم .14
 إعراب الفعل املضارع .15
 األفعال اخلمسة .16
 اسم املوصول .17
 تصلةملااسناد الفعل املاضي للضمائر  .18
 أنواع اخلرب .19
 إن وأخواهتا .20
 كان وأخواهتا .21
 املعلوم واجملهول .22
 أدوات الشرط .23
 مجع التكسري .24
 مجع املذكر السامل .25
 مجع املؤنث السامل .26
 اسم الفاعل .27
 املبين واملعرب .28
 التانيث احلقيقي واجملازي .29
 "ال" الشمسية والقمرية مستمرة من املستوى املبتدئ .30
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 26مهزة املصل الفصل .31

 تعليم النحو قطر  .ه
األمهية القواعد النحوية وصعوبتها فإن التخصصني واملهتمني بطرائق ر نظ

التعليم وضعوا طرائق كثرية لتعليمها. وذلك لتذليل قسم من الصعوابت وحالة اجلفاف 
 27اليت تتصف هبا القواعد النحوية. فهناك الطريقة القياسية واالستنباطية واملعدلة.

 القياسيةالطريقة  .1
وهي اليت تبدأ بعرض القاعدة  لطريقة االستنتاجية،هذه الطريقة تسمى اب

النحوية مث بتقدمي األمثلة والشواهد لتوضيحها. وهي أقدام الطرائق الثالثة، وقد 
احتلت مكانة عظيمة يف التعليم قدميا. األساس الذي تقوم عليه فهو عملية 

، ومن ة العامة إىل احلقائق اجلزئيةالقياس حيث ينتقل الفكر فيما من احلقيق
الت اخلاصة، ومن الكايل إىل اجلزئي، ومن املبادئ إىل القانون العام إىل احلا

النتائج، وهي بذلك إحدى طرائق التفكري اليت يسلكها العقل يف الوصول من 
 28املعلوم إىل اجملعول، ولقد كانت سائدة يف تعليم النحو يف مطلع هذا القرن.

 ي:وه 29هذه الطريقة على أربع خطوات.تقوم  
 التمهيد(أ

هوعملية ضرورية ومهمة جدا يف أي عمل يريد القيام به. ويف تعليم 
النحو البد للمعلم أن ميهد مبقدمة مهما كانت بسيطة جللب انتباه طلبه 
إليه. فالبد من مقدمة يثري املعلم هبا طالبه وحتقق من خالهلا الوظائف 

                                                                                                                                            
ربامج تعليم اللغة العربية، )مكة املكرمة: معهد اللغة العربية د التعليمية لرشدي أمحد طعيمة، دليل يف إعداد املوا 26

 189( ص 1985جبامعة أم القرى، 
طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي، الطرائق العملية يف تعليم اللغة العربية، )األردن: دار  27

39( ص 2003الشروق، 

 208( ص 1997لتطبيق، )القاهرة: الدار املصرية البناتية، ني النظرية واحسن شحاتة، تعليم اللغة العربية ب 28
50طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي، مراجع السابق، ص  29
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س اجلديد، وإزالة  هي جلب انتباه الطلبة إىل الدر األساسية للتمهيد اليت
لطلبة من الدروس اليت سبقت درس النحو. وهذا اليعين ماعلق إبذهان ا

حمو املعلومات عن تلك الدرس وإمنا يعين تعطيل التفكري هبا لكي يتفرغ 
الفكر إىل القواعد فقد، وربط املوضوع السابق ابملوضوع اجلديد إذ أن 

على ما سبقه، وحفز روسها مرتابطة كل درس الحق يبين القواعد تكون د
 الدرس اجلديد أي إجياد دافعية قوية لديه ملا سيعرض عليه. الطالب ابجتاح

 عرض القاعدة(ب
تعرض القاعدة عرضا فيه إاثرة لالهتمام، وهذا يستدعي أن يكتبها 
 املعلم خبط مجيل يف مكان ابرز من السبورة، حبيث تقع القاعدة يف مستوى

بوجود مشكلة تتطلب حال أو قضيًة نظر اجلميع. ويشعر معها الطالب 
تتحدى التفكري وتثري. وهنا يتحفز الطلبة مجيعهم إىل النظر يف هذه املشكلة 

 30كالً حبسب مستواه وقدراته.
وال شك أن الذي يستطيع أن يشرتك يف حل املشكلة يشعر ابلراحة 

 الصدار األحكام وستقبال.النفسية والثقافة ابلنفس وتنمية اجلرأة 
 

 ةالقاعدحتليل (ج
بعد أن يشعر الطلبة ابملشكلة وبعد أن يثار التفكري لديهم تبدأ عملية 
حتليل القاعدة يف ذهن الطلبة كما هي يف ذهن معلمهم. وال شك أن املعلم 
لديه مفاتيح التحليل ويستطيع بطريقته املثرية المهام الطلبة أن حيمل الطلبة 

ك الفعلي يف عملية التحليل. اجلدي حبل هذه املسألة واالشرتا على التفكري
ليل عناصر القاعدة أو يعطي مثاال واحدا بوصفه املفتاح األول لشروع يف حت

ابلتحليل. وبعد تتوايل أمثلة الطلبة قياسا عىب مثال املعلم واستجابه ملا أاثره 
 من أسئلة.

                                                                                                                                            
 50طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي، مراجع السابق، ص  30
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 التطبيق(د
نوعان: جزئي وكلي. فالتطبيق اجلزئي هو الثمرة العملية للدرس وهو 

، والتطبيق الكلي يكون بعد كل قاعدة تستنبط قبل االنتقال إىل غريه  يعقب
االنتهاء من مجيع القواعد اليت يشملها الدرس ويريد حول هذه القاعدة 

 مجيعها.
ونوع التطبيق اآلخر: شفهي وكتايب. فالتطبيق الشفهي هو أجدى 

كون ة القواعد عادة للطالب، لذلك ينبغي أن يالوسائل يف أن تصبح مراعا
لدروس اليت تناول أكثر من له يف كل حصة من حصص القواعد. ويف ا

قاعدة الحيسن ابملعلم أن ينتقل إىل قاعدة جديدة إال بعد أن يطبق على 
 القاعدة السابقة تطبيقات كافية.

اعد ومن املستحسن أن يطالع الطالب أحياان قطعة متصلة لتطبيق القو 
واملناقشة يف أسباب الضبط. كذلك عليها، ويعين يف هذه احلالة ابلشرح 

تحسن أن يتخذ بعض النصوص األدبية املدروسة مادة للتطبيق من املس
 الشفهي.

ويف التطبيق الكتايب ينبغي أن يكون مادة التطبيق من النصوص األدبية 
من العبارات املصنوعة أو العبارات اجليدة ال من اجلمل القصرية املتبورة، ةال 

 ال العبارات جبانب صحة الرتكيب.ليتمرس الطالب جبم
التطبيق وفقا هلذه الطريقة يسأل املعلم عن بعض أجزاء القاعدة بوصفها 
األساسي الذي بدأ فيه الدرس، أو أييت مبثال يقيس عليه الطالب مثاال أو 

فإنه ميكن أن  أمثلة أخرى بشرط. فإذا كان املوضوع الذي درسه هو الفاعل
ملة رد، ويطلب من طالبه التطبيق على هذه اجلأييت جبمالة فيها فاعل مف

أبمثلة أخرى يكون فيها الفاعل مجع مذكر ساملا أو مجع مؤنث ساملا أو 
 31مجع تكسري أو فاعال إىل غري ذلك.

                                                                                                                                            
 51لسابق، ص طه علي حسني الدليمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي، مراجع ا 31
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ويقول السيد أن يرى أنصار من هذه الطريقة أهنا سهلة وسريعة يف 
عدة وميكنه ستقامة اللسان نظرا ألن الطالب حفظ القااألداء وتؤدي إىل ا

 مجل جديدة.   أن يتذكرها أن يقيس عليها يف
 طريقة االستنباطية .2

هذه الطريقة تسمى ابلطريقة االستقرائية، ونشأت مع مقدم أعضاء 
البعثات التعليمية من أوراب، وهي اليت تبدأ ابألمثلة اليت تشرح وتناقش مث تستنبط 

رتك يف استخدام ومن مميزات هذه الطريقة أن الطالب يش 32.منها القاعدة
ميارس اللغة فعال من خالل قراءة وكتابة اجلمل املتضمنة  القاعدة وصياغتها وأنه

 33للقاعدة.
 وهي: 34تقوم هذه الطريقة على طريقة هريقة ذات املراحل اخلمس.

 التمهيد(أ
ا صلة هو عملية حتليلة ملا يف عقول الطالب من معلومات سابقة، هل

اجلديد علم، مث يرتبها ترتيبا يتناسب والدرس ابلدرس اجلديد بتعرف إليها امل
لتكون أساس له، وتكون مع بعضها وحدة عملية. كذلك فإن اهلدف 
اخلاص من الدرس يثبت يف هذه املرحلة، فيكون الدافع إىل الدرس قائما 

وع اجلديد يف الدقائق األىل من ساعة الدرس، ويكون إيقافهم على املوض
 ا إجيابيا للتعلم.حامال هلم على اختاذهم موقف

 العرض(ب
هي عملية مجيع احلقائق اجلزئية من الطالب على أن تكون منوعة 
موضوعا وشكال، كما جيب أن يكون اختيار هذه احلقائق مبا يسرهلم ادراك 
القاعدة، وال يعقدها وال يربكها كأن تكون خالية من الشواذ وتكون خالية 

ن واضحة املعىن مقبولة يف الضطراب والتعقيد يف الرتكيب، وأن تكو من ا
                                                                                                                                            

 238( ص 1991علي أمحد مدكور، تعليم فنون اللغة العربية، )القاهرة: دار الشواف،  32
 242حممود كامل الناقة، رشدي أمحد طعيمة، املراجع السابق، ص  33
167( ص 2003حممد إبراهيم اخلطيب، طرائق تعليم اللغة العربية، )اآلردن: مكتوبة التوبة،  34
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غري ابعثة على النقد أو النفور أو االيهام وكل ذلك لغرض وسط الطالب 
استنباط العالقة املنطقية بينها وبني القاعدة املشكيلة املراد استنتاجها 

 بسهولة وقصروقت.
 التعميم واستقراء القاعدة (ج

ما فرضية، ن يرتبط من العالقات بني األمثلة أحكاهو ميل العقل إىل أ
شكل تعريف أو قاعدة. وعلى املعلم أن  مث حياول أن يصوغ احلكم على

يسهم مع طالبه يف استنتاج القاعدة ويف صياغتها، ويستعني بعناصر 
التشويق ليحمل طالبه على ذلك. وعلى املعلم أال يشجع الظن واحلدس 

اعدة، م مجيع الطالب يف املنافسة الدراك القيف اجلواب كما عليه أن يسه
. وبعد أن يفرغ املعلم وطالبه من القاعدة الأن يكتفي ابألذكياء دون غريهم

يكتبها على السبورة أبسلوبه يف جالة عجزهم عن صياغتها الصياغة 
الواضحة املطلوبة، وعليه أن يعين ابإلجياز والضوح وحسن احلظ يف عرض 

ب بفتح أن ينتبه إىل ضرورة عدم السماح الطال القاعدة. وعليه كذلك
راحل األربع األىل كي الينقسم تفكريهم وال كتبهم أثناء الدرس يف مجيع امل

 35يعتادوا الغش يف العلم.
 التطبيق(د

يعد التطبيق من أصعب اخلطوات على الطالب ألنه عملية فكرية 
اد القاعدة تسبقها عملية تذكر وعملية فهم، فإذا مل يستذكر الطالب إبع

يه القاعدة عليم النحوي، وإذا مل يفهم ما ترمي إلواملفاهيم األساسية يف الت
 النحوية فإنه الميكن التطبيق على هذه القاعدة.

وعلى هذا األساس فعلى املعلم يف خطوة التطبيق أن يذكر أمثلة اطبيقية 
 بسيطة، مث يسأل عن اإلتيان أبمثلة أخرى أكثر صعوبة. وجيب أن يدرك

 ميكنهم التطبيق على القاعدة، وأن املعلم هذه احلقيقة وهي أن عددا قليال

                                                                                                                                            
 217-214( ص 1983لي ملدرس اللغة العربية، )بربوت: مؤسسة الرسالة، عابد توفيق اهلامشي، املوجه العم 35
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قسم األكرب منهم حيتاج إىل وقت أطول وجهة أكثر ملمارسة عملية ال
 التطبيق.

يف هذه اخلطوة ميكن الطالبة أن يفحصوا صحة التعميم أو صحة 
 36وجزئية أخرى.القاعدة اليت توصولوا إليها وذلك ابلتطبيق على أمثلة 

قل يف لتقكري الطبيعية اليت يسلكها العوالطريقة االستقرائية من طرائق ا
الوصول من احلكم على حقائق مشاهدة أو معلومة إىل حقائق غري مشاهدة 
أو جمهولة، وفيما ينتقل الفكر من اجلزئي إىل القانون العام، ومن حاالت 

الطالبة املعلومات  وهي تنطوى على أن يكشف ;خاصة إىل أحكام عامة
اتباعها يف التعليم يتطلب من املعلم مجع كثري  واحلقائق أبنفسهم، كما أهنا

من األمثلة اليت تنطبق عليها القاعدة العامة، مث االنتقال من مثال إىل آخر 
 ومناقشته، بغية استنباط القاعدة العامة، فيعرب عنها الطلبة أبنفسهم.

 طريقة القواعد والرتمجة .3
 والرتمجة القواعد طريقة تعريف(أ

للمعّلم إللقاء املادة هى الوسيلة املستخدمة كما عرفنا ان الطريقة 
الدراسة اىل التالميذ. لذلك بعد فكر املعلم املادة الدراسية فينبغى ان يفكر 
طريقة تعليمها اىل التالميذ. إبهتمام احوال التالميذ. ال بد للمعلم ان يفكر 

معلم ال بد لل ب املادة الدراسية وجيعله كالسالسل املتصل.خري الطريقة لرتكي
يم املادة الدراسية الىت ان يستطيع اإلختار والتوافيق وتطبيق طريقات تعل

تناسب ابحلاالت. أكثر النجاح ىف التعليم يعـنّي ابختار املادة واستعمال 
 الطريقات التامة.

، احدها طريقة القواعد كانت الطريقات املستعملة ىف تعليم اللغة العربية
ىف تعليم اللغة األجنبية تذكر هذه الطريقة والرتمجة. العلماء واألذكياء 

                                                                                                                                            
 46طه علي حسني الداملي، سعاد عبد الكرمي الوائلي، املراجع السابق، ص  36
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ذلك التذكري يتعلق بصورة عكسية على طريقات تعليم اللغة السلفية. 
 فىالعصر اليوانن والالتني.

و هذه الطريقة تعد أقدم طرائق تدريس اللغات األجنبية حيث يرجع  
ربوية ون املاضية. وهي حقيقة ال تنبين على فكرة لغوية أو تاترخيها إىل القر 

جع جذورها إىل تعليم اللغة معينة كما ال تستند إىل نظرية معينة، وإمنا تر 
الالتينية واليواننية الذي كان يتمحور حول تعليم القواعد اللغوية والرتمجة. 

مية لتعليم وقد َصنََّف العلماء هذه الطريقة من ضمن طرائق املدارس القد
تخدام حىت اآلن يف مناطق خمتلفة اللغات األجنبية اليت ال تزال سائدة االس

وهي جمتمع هذه –وإندونيسيا  37ا وفشل أساليبها.رغم قدمه  من العامل
خري مثال للدول اليت شاع فيها استخدام هذه الطريقة يف تعليم  -الدراسة

 ه الطريقة يف هذه الدراسة.األمر الذي يزيد أمهية تناول هذ اللغة العربية،
مجة أو الطريقة القدمية مجة أو طريقة النحو والرت كانت طريقة القواعد والرت 

أو الطريقة التقليدية هي الطريقة اليت تتكون من طريقة النحو وطريقة 
وهي اليت تبدأ بتعليم القواعد وشرحها شرحا طويال منفصال ومدعما  الرتمجة،

أقدم طرق تعليم عند عبد العزيز، تعد هذه الطريقة و  بواسطة اللغة الوطنية.
وهي من أقدم الطرق اليت استخدمت يف تعليم اللغات  38غات املعروفة.الل

األجنبية، وما زالت تستخدم يف عدد من بالد العامل .جتعل هذه الطريقة 
هدفها األول تدريس قواعد اللغة األجنبية، ودفع الطالب إىل حفظها 

جنبية، تعليم اللغة عن طريق الرتمجة بني اللغتني: األم واأل واستظهارها، ويتم

                                                                                                                                            
 الناطقني لغري العربية اللغة تعليم وقائع ،”دراسة يف طرائق تعليم اللغات األجنبية“انظر حممود إمساعيل صيين،  37

 136-134م، ص: 1985هـ/1406بية لدول اخلليج، مكتبة الرت ،2ج هبا،
38Umi Hanifah, (https://umihanifahtarbiyah.wordpress.com/2012/11/20diakses pada 19 Juli 2017 

jam 20.05 WIB) 
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لكتابة يف اللغة األجنبية. تستخدم وهتتم هذه الطريقة بتنمية مهاريت القراءة وا
هذه الطريقة اللغة األم للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة املنشودة . وبعبارة 

  التدريس.أخرى تستخدم هذه الطريقة الرتمجة كأسلوب رئيسي يف
طرائق املدارس القدمية لتعليم وقد َصنََّف العلماء هذه الطريقة من ضمن 

جنبية اليت ال تزال سائدة االستخدام حىت اآلن يف مناطق خمتلفة اللغات األ
 رغم قدمها وفشل أساليبها.  من العامل

 والرتمجة القواعد طريقة أهداف(ب

 اييل:من أهداف طريقة النحو والرتمجة فيما 

دة من ذلك يف متكن الدارسني من قراءة النصوص املكتوبة به, واإلستفا (1
، وتذوق األدب املكتوب, مع التدريب العقلي, وتنمية امللكات الذهنية

 39.ى الرتمجة من اللغة اهلدف وإليهاالقدرة عل
تدريب الطالب على استخراج املعىن من النصوص األجنبية وذلك عن  (2

 ص إىل لغته القوميةطريق ترمجة هذه النصو 
ا والتعبري أبشكال لغوية هتدف هذه الطريقة حفظ قواعد اللغة وفهمه (3

الطالب على كتابة اللغة بدقة عن طريق التدريب املنظم  تقليدية وتدريب
 يف الرتمجة من لغتهم إىل اللغة املتعلمة.

ويف املرحلة املتقدمة من التعليم يتدرب الطالب على تذوق املعىن األديب  (4
 القيمة الفنية ملا يقرأ.و 

 ةوالرتمج القواعد طريقة تطبيق خطوات(ج

 من خطوات تدريس هذه الطريقة هي:

يبدأ املدرس بشرح تعريف موضوع القواعد مث يعطي األمثلة، ألن الكتب  (1
 املستخدمة والنصوص املستعملة عن الطريقة االستقرائية

                                                                                                                                            

 47-46،املرجع السابق ،أخرى بلغات للناطقني العرية اللغة تدريس طرائق هيم العصيلي،عبد العزيز بن إبرا 39



25 
 

 
 

وترمجتها وأن يطلب املدرس يلّقي املدرس الطالب يف حفظ املفردات  (2
 منهم أن حيفظوا املفردات السابق إلقائها

لطالب فتح النصوص ويلقيهم يف فهم النصوص درس من ايطلب امل (3
برتمجتها كلمة فكلمة أو مجلة فجملة ويصحح ترمجتهم اخلاطئة ويشرح 
الناحية النحوية والصرفية والبالغية. ويف وقت آخر يطلب منهم أن 

 40أو اجلمل املدروسة. يعربوا الكلمات
 والرتمجة القواعد طريقة ونقصان مزااي(د

 : املزااي (1
ة قد تكون مناسبة لألعداد الكبرية من الطالب، حيث لطريقهذه ا(أ)

ال يستطيعون املشاركة الفعلية يف الفصل، وال التفاعل مع املعلم 
وال احلديث مع زمالئهم من الطالب، فيحتاجون حينئذ إىل 

 كراسة يكتبون عليها ما يسمعون من املعلم، الكتاب املقرر، وإىل
 جوع إليها عند احلاجة. و حيتاجون إىل كتاب القواعد للر 

هتتم هذه الطريقة مبهارات القراءة والكتابة والرتمجة، وال تعطي (ب)
 االهتمام الالزم ملهارة الكالم

الرتكيز على القواعد قد يفيد من هم يف املراحل املتقدمة من دراسة (ت)
اللغة، وقد تكون هذه الطريقة مهمة للمتخصصني يف اللغوايت 

 بية والثقافاتأو يف تعليم اللغات األجن
تستخدم هذه الطريقة اللغة األم للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم (ث)

اللغة املنشودة. وبعبارة أخرى تستخدم هذه الطريقة الرتمجة 
 كأسلوب رئيسي يف التدريس .

الذي يستخدم هذه الطريقة إىل التحليل كثريًا ما يلجأ املعلم (ج)
لقيام هبذا التحليل النحوي جلمل اللغة املنشودة ويطلب من طالبه ا

                                                                                                                                            
40Umi Hanifah, (https://umihanifahtarbiyah.wordpress.com/2012/11/20,diakses pada 19 Juli 2017 

jam 20.05 WIB) 
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يم . واهتمامها ابلتعليم عن اللغة املنشودة أكثر من اهتمامها بتعل
 اللغة ذاهتا .

 إن القواعد اليت علمها املعلم هي قواعد عملية (1)
 حمدودة يف املوضوعإن املفردات اليت يراد تعليمها  (2)
أن يوجه نشاط التعليم إىل حفظ القواعد وترمجة الكلمات  (3)

 املقالة القصرية اجملردة مث ترمجة
 النقصان (2

 هتمل هذه الطريقة مهارة الكالم  (أ
اإلهتمام مبهارة القراة و الكتابة، وعدم االهتمام ابلفهم، وقلة  (ب

ىل بناء احلديث ابللغة اهلدف وسالمة النطق, وكل ذلك لن يؤدي إ
 41كفاية لغوية يف بقية املهارات.

اللغة املنشودة قليلة  تكثر هذه الطريقة استخدام اللغة األم إكثارا جيعل(ج
 االستعمال يف درس اللغة

هتتم هذه الطريقة ابلتعليم عن اللغة املنشودة أكثر من اهتمامها بتعليم (د
تحليل اللغة ذاهتا. فالتحليل النحوي واألحكام النحوية تدخل ضمن ال

 العلمي للغة وليس ضمن إتقان اللغة كمهارة.
 طريقة اإلنتقائية .4

ة اليت تالئم طالبه؛ فله درس حر يف اتباع الطريقترى هذه الطريقة أن امل
كما أن من حقه أن يتخريَّ من  .احلق يف استخدام هذه الطريقة، أو تلك

أسلواب من أساليب األساليب، ما يراه مناسباً للموقف التعليمي، فهو قد يتبع 
من  طريقة القواعد والرتمجة، عند تعليم مهارة من مهارات اللغة، مث خيتار أسلوابً 

وقد نبعت فلسفة هذه  .أساليب الطريقة السمعية الشفهية يف موقف آخر
لكل طريقة حماسنها اليت تفيد يف تعليم اللغة، وال  :الطريقة من األسباب التالية

                                                                                                                                            
41Umi Hanifah,(https://umihanifahtarbiyah.wordpress.com/2012/11/20diakses pada 19 Juli 2017 

jam 20.05 WIB) 

https://umihanifahtarbiyah.wordpress.com/
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من القصور، وطرائق التعليم تتكامل فيما بينها وال توجد طريقة مثالية ختلو 
والطالب واملدرسني  تتعارض، وليس هناك طريقة تناسب مجيع األهداف

وأتيت الطريقة االنتقائية ردًا على الطرق الثالث  .والربامج
  42:واالفرتاضات الكامنة وراء هذه الطريقة إبجياز هي . السابقة

ا وميكن االستفادة منها يف تدريس اللغة كل طريقة يف التدريس هلا حماسنه(أ
  األجنبية

 ولكل طريقة مزااي وعيوب وحجج ال توجد طريقة مثالية متاماً أو خاطئة متاماً (ب
 . هاهلا وحجج علي

من املمكن النظر إىل الطرق الثالث السابقة على أساس أن بعضها يكمل (ج
 البعض اآلخر بدل من النظر إليها على أساس أهنا متعارضة أو

من املمكن النظر إىل الطرق الثالث على أهنا  , وبعبارة أخرى . متناقضة
 . تعارضة أو متنافسة أو متناقضةمتكاملة بدل من كوهنا م

ال توجد طريقة تدريس واحدة تناسب مجيع األهداف ومجيع الطالب ومجيع (د
 . املعلمني ومجيع أنواع برامج تدريس اللغات األجنبية

وليس الوالء لطريقة  , الرتكيز على املتعلم وحاجاتهاملهم يف التدريس هو (ه
 . تدريس معينة على حساب حاجات املتعلم

لم أن يشعر أنه حر يف استخدام األساليب اليت تناسب طالبه املععلى (و
إذ من املمكن أن  . بغض النظر عن انتماء األساليب لطرق تدريس خمتلفة

يب اليت تناسب حاجات خيتار املعلم من كل طريقة األسلوب أو األسال
 . طالبه وتناسب املوقف التعليمي الذي جيد املعلم نفسه فيه

                                                                                                                                            
(2017يونيو  28998961http://www.startimes.com/?t= 21طرائق تعليم اللغات األجنبية) محزة ،42
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 النحو تقومي .و
اليت يتم بواسطتها مجع بياانت  عن النحو ابلتقومي "جمموع اإلجراءات صديق

خاصة بفرد أو مبشروع أو بظاهرة ودراسة هذه البياانت أبسلوب علمي للتأكد من 
 ."مدى حتقيق أهداف حمدودة سلفا من أجل اختاذ قرارات معينة

 النحو كما يلي : معايري التقوميوأما 

ي بعض معايري له معايري معينة. وفيما يل فهوم السابقيف ضوء امل النحو والتقومي
 :لنحوقومي يف جمال تعليم االت

ارتباط التقومي أبهداف املنهج: ينبغي أن يعتمد التقومي على حتليل موضوعي ملنهج  .1
، سواء من حيث األهداف العامة أو اخلاصة أو من حيث املوضوعات الرئيسة النحو

 والفرعية.

ال يستهدف تزويد الطالب مبجموعة من احلقائق  نحول: تعليم الية التقوميمشولية عم .2
اللغوية أو األدبية فقط، وإمنا يستهدف فوق ذلك حتقيق النمو الشامل املتكامل 

 للطالب عقليا ووجدانيا ومهاراي.

 استمرارية التقومي: التقومي عملية تسبق العملية التعليمية وتلزمها وتتابعها. .3

على أساس احرتام شخصية املعلم والطالب إذ  ومي اجليد يقومإنسانية التقومي: التق .4
 كل منهما شريك يف العملية التعليمية.

علمية التقومي: إن التقومي اجليد هو الذى يلتزم أسلوبه وأدواته خبطوات األسلوب  .5
 العلمي واألسس العلمية.

جلهد والوقت اقتصادية التقومي: إن التقومي اجليد أيضا هو الذى يساعد على اقتصاد ا .6
  ملال يف إعداده وتطبيقه.وا

 وأما تقسيم تقومي على هدف و وقتها كما يلي :  
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تقومي فورماتيف هو تقومي يظاهر يف وسط برانمج التعليم. وهدفه ليعلم إرادة تعلمهم  .1
يف حيايت. هذا يرتكز على عملية التعليم. كذالك ليستطيع أن يصّحح لتالميذ و 

 املدرسني.
تنفيذ برانمج التعليم يف أخر العام أو أخر الربانمج.  لىف هو تقومي عتقومي سوماتي .2

وهدفه لريى نتائج مكتسبة، كم أهداف املنهج يكتسهم. ذالك يرتكز على نتاج، 
 43ليس تعليم. 

 مشكالت يف تعليم النحو .ز
غة ذاهتا، و إمنا هو يف كوننا نتعلم العربية قواعد صنعة، ن جوهر املشكالت ليس اللإ

لسان أمة، ات تلقينية، وقوالب صماء نتجرغها جترغا عميقا، بدال من تعليمها وإجراء
 -كما يعلم عدانن  –ولغة حياة. إن النحو العريب من حيث حمتواه طراءق التدريس 

علم تعلم وتعلم صناعية القةاعد ليس علما لرتبية اململكة اللسانية العربية، وإمنا هو 
لزمن، إىل النفوز من دراسته، وإىل ضعف الناس النحوية. وقد أدى هذا، مع مرور ا

 44صفة عامة.الناشئة يف اللغة ب
فإن املشكالت النحوية الختتلف كثريا عن مشكالت الصرفية، اليت يعاين منها 

عالج هلذه املشكالت متشاهبة متعلمو اللغة الغربية الناطقون بغريها، كما إن وسائل ال
مشكالت كثرية املوضوعات والقضااي الصرفية  إىل حد كبري. وهلذ فإن ما ذكرانه من

ع بعض أبواب النحو، وعدم االطراد يف بعض القواعد، واخللط وتشعيبها، وتداخلها م
بني القياس والسماع، ميكن أن يعد من مشكالت النحوية الليت يعاين منها متعلمو 

 العربية النتقون بغريها. اللغة
حوية، ذ منها، ويضيقون ذرعا هبا القواعد النومن املوضوعات اليت يشتد نفور التالمي

إذا إهنا تعد من أعقد املشاكل الرتبوية اليت يقاسون يف سبيل تعلمها الغنت من أنفسهم 
 ومن املدرسني على السواء.

                                                                                                                                            
43 Suke Silverius, Evaluasi Hasil Belajar Dan umpan Balik, (Jakarta : PT. Grasindo, 1991).,h.9-10 
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 ولعل  أصل الداء ميكن يف األسبتب اآلتية :
يم العامة، كثرية القواعد النحوية كثرية يضيق هبا احتمال التالميذ يف مراحل التعل .1

ال تساعد على  وتشعب التفاصيل اليت تندرج حتت هذه القواعد وتزامحها بصورة
 تثبيت مفامهها يف األذهان.

اختبار القواعد النحوية اليت تدرس لتالميذ الندارس العامة على أساس من منطق  .2
فكريهم حبيث تبعد هذه القواعد عن الوظيفة يف حياة التالميذ، وتزيد الكبار وت

درسة األمر خطورة غلى اللغة، وتعقيدا لدراستها وتعليمها أن التالميذ يف امل هذا
و يف البيت، ويف اجملتمع الكبري يتحدث بعضهم إىل بعض ويتحدثون إىل غريهم 

أحاديثهم ابلعاملية، يقضون هبا  دون استخدام القواعد النحوية، ألهنم يتعاملون يف
 ن أتديتها هلذه الوظفية احليوية.حاجاهتم، وهى يف غىن عن تلك القواعد ع

عدم معاجلة القواعد النحوية مبا يربطها ابملعىن، بل يقتصر يف تدريسها على تغريف  .3
وقد أثبتت التجارب -التالميذ بقيمتها الشكلية يف بناء بنية الكلمة أو ضبط آخرها

علمه يف أجريت يف ميادين علم النفس والرتبية أمهية إدراك التلميذ ملعىن ما يت اليت
ية املعىن يف النهوض دفعه حنو التعلم وحتبيبه فيما يتعلمه، وفشل الشاكلية وعدم رعا

 أبهداف العلمية الرتبوية.
عدم تعاون مدرسى املواد األخر مع مدرسى اللغة العربية يف مرعاة القواعد النحوية  .4

ميذهم عندما تسنع فرص التطبيق الستخدامها يف كتابتهم لتالميذهم، أو قراءة تال
عورا منهم ابنفصال هلم أو لزمالهتم، وذلك إما جلهلهم هبا أو الستهانتهم مبرعتها ش

 موادهم عن مادة اللغة العربية.
مياسرة أسلوب جتريس القواعد النحوية يف كثري من األحيان للطريقة القياسية  .5

واهد من ائمة على االستنباط، مبعىن البدء ابلقاعدة حتفظ مث تعزز ابألمثلة والشالق
تدريس  أى سبيل ولو مل تكن مستعملة، مع أن الواجب الرتبوى يقتضى قيام

القواعد على كلتا الطريقتني : القياسية واالستقرائية، مع مرعاة استعدادات 
 45م اللغوي.املتعلمني وقدرهتم والنواحى الوظيفية يف أدائه

                                                                                                                                            
 رشدىأحمدطعيمة،تعليم العربية ةالدين بين المم والفن،)القاهرة:دارالفكرالعربي(ص76-75 45
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 املبحث الثاين : متييز يف التعليم
ابلطريقة ولكن "متييز" حول "متييز" صنفها عاابزا يعرف "متييز" يف كتاب  

 التعليم اللغة العربية هو النموذج حقيقة. ليفهمهما فيبني الباحث كما يلي :

 وذج "متييز" منتعريف  .أ
عملية منظم يف تنظيم عبارة التعليم منوذج التعليم هو اهليكل املفهوم يصوره عن 

 التعليم واملدرسني. ليحصل على هدف التعليم. ويعمل كإرشاد ليخطط

يسمى "متييز" بنموذج التعليم بسبب بعض األسباب. األول مصنفة منظما. 
هذا يظهر من جهة املواد هي مصنفة منظمة عليها من األل إىل األخري كما يصور 

طرق املستخدمة هي طريقة الدوين و سنتوط يستخدمهما كتاب "متييز". ومن جهة ال
التعليم وأما "متييز" ليستطيع التالميذ أن يرتمجوا القرآن يف كل احللقة. ومن جهة أهدف 

 هة أرشاد التعليم مصدره وهي كتاب "متييز" صنفه عاابزا.و كتب الرتاث. ومن ج

ب األول ميلك  كذالك سواء من قول راسوان. قال أن متييز هو النموذج. سب
أن متييز ميلك  اهلدف هو ليستطيع التالميذ أن يرتمجوا القرآن وكتب الرتاث. يذكر

 . املدخل واألسرتاتيجية والطرق

فأما هدف "متييز" هو ليستطيع التالميذ أن القرآن وكتاب "متييز". يذكر أن 
ة أو يغين الغناء يستخدم املدخل التالميذ. وإسرتاتيجية تالميذ الناشط إما انطق أو كتاب

عملي يف التعليم. استخدام يعينه يف تعليم "متييز". جيمع بني إسرتاتيجية العملي وغري ال
 املعىن اللغة العربية. تطوير النموذج الرتمجة يعمل يف التعليم وزايدة بكيفية األخرى بتبيني
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تها هي هو مجيع بني منوذج بيحافييورسم وكوغنيتيفسم وكونسرتوتيفيس. وأما الطريق
 46الدافع واإلجابة.

 اساس التعليم والتعلم منوذج "متييز" .ب
 كما يلي :  ج "متييز"يم والتعلم منوذ وأما اساس التعل

العام : الطريقة أهّم من املادة, املهّم يف هذه الطريقة يعين كيفية التعليم للطفل  .1
 الطفل(.ألن  كيفية التعليم للطفل سهلة )اذا يستطيع الطفل فيستطيع دون 

 مبدأ كيفية تعليم التمييز .2
 تعليم ابللغة القلب(أ

 راءة(تعليم مبلوء املراحل )احد عشر ق(ب
 التمييزبنموذج  تعليم أسس .3

 أربعة، هم :   التمييزوأما أسس تعليم اللغة العربية بنموذج 
 LADUNI = ilate kudu muni(أ

احدى من كيفية ألّن برفع الصوت  لتالميذيتعلم امبعىن هذه عبارة جاوية 
احدى من ألّن اقتىن استخدام الدماغ اليسرى و اليمىن و زايدة بتقنيقي تكرار 

 .طاع الدماع حتت االستفاق أو صدورتية اقتىن اسكيف
 SENTOT = senyum sambil melotot(ب

الطريقة تعلم الطالب حني يعلم املعلم فوجب على  مبعىنهذه عبارة جاوية  
و يتعلم هارة القراءة.  غريهم عن املطيع أن يعلم إىلالطالب أن يقلده حىت يست

يعلم طالب الصغري ترمجة القرأن الطالب كأن تعليم األستاذ حىت يستطيع أن 
إىل دورة حزب الكاىف و حتدث  ةربية. كما قد نظر الباحثو قراءة الكتب الع

مع أستاذ حممد كهف, طريقة التمييز هي طريقة التقليد, يعين يقلد الطالب 

                                                                                                                                            
46 Raswan.2017 “Tamyiz; Model alternative pembelajaran Bahasa arab sebagai Bahasa al-
qur’an”. Lisanul Arab. vol-6.01 Unnes. 
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, وينقسم ثالثة أجزاء : قراءة القرأن و الرتمجة ابألستاذاألستاذ والبد ال يساوي 
 47.بو قراءة الكت

 .يسهل التالميذسهلة؛ وجب عملية التعليم (ج
ترمجة النص العريب )يدرس الطالب قواعد  لتالميذسرعة و صوابة؛ يُتعلم ا(د

 .النحو و الصرف اعتمادا على احتياجهم للرتمجة فقد (
 48أسس تقومي التعليم و التعلم .4

سهلة,  البد عملية التعليم سهلة للطالب, اذا كان الطالب يشعر ابلصعب (أ
 تعليم فكان أسلوب التعليم انقص . يف

ة القراءة بطريقة التمييز  "إّن طريقة يبىن أتثري آخر الطالب  بعد تعليم املهار (ب
 .التمييز سهلة, أستطيع أن أعّلمها "

 خصائص منوذج "متييز" .ج
 :49كل الطريقة عندها اخلصائص و خصائص طريقة التمييز هي

 مفّرحة .1
 تسهيل حفظ املادة .2
 تالميذابلغناء املشهور لل اتفردوامل حتفيظ املادة .3
 يف كّل جلسة تكرار املادة مرة كثرية .4

 خطوات العملية من منوذج "متييز" .أ
 :50هذه خطوات عملية تعليم بنموذج التمييز كما يلي

 القراءة .1

                                                                                                                                            
 9نفس املرجع, اابزا. ص.47

10نفس املرجع, اابزا.ص.48

 12نفس املرجع, ابزا. ص.49
12نفس املرجع, ابزا. ص.50
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يف هذه اخلطوة يعّلم املدرس كيفية القراءة الصحيحة للنص العريب من املخرجه 
 واللهجته.

 التحليل .2
التمييز. بدأ تحليل النص العريب بطريقة كيفية ال  يعّلم املدرس يف هذه اخلطوة

من تفصيل كّل كلمة واحدا فواحدا مّث يذكر من كلمة اسم أو فعل، اذا كان من 
 كلمة اسم أي االسم واذا كان من كلمة فعل أي الفعل وكذلك حىت انتهاء النص.

 الرتمجة .3
العريب بطريقة التمييز. بدأ من يف هذه اخلطوة يعّلم املدرس كيفية الرتمجة النص 

ل الضمري واحدا فواحدا مّث يرتجم الكلمة والضمري  واحدا كتفصيل كّل كلمة و 
 فواحدا.

 متييز"”مزايت منوذج  .د
 وأما منوذج التمييز ميلك مزااي، كما يلي :

بنموذج التمييز يستطيع الطالب األطفال ان تعلم النحو. مع أن  الطالب األطفال  .1
  يستطيع تعلم من النحو.يف جهة عام ال

 لطالب ان تعلم يف وقت قصري. بنموذج التمييز يستطيع ا .2
بنموذج التمييز الطالب يستطيع ان يتعلم النحو سرورا، ألن هذا منوذج يستخدم  .3

 الغين ليفهم املواد.
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 مدخل البحث منهجية .أ
املدخل الكيفي هو  الوصفي،ج يستخدم البحث هو املدخل الكيفي ابملنه
ألن يف هذا البحث يريد الباحث  51البحث العلمى يهدف لفهم على ظاهرة يف السياق.

سامباس ابملدرسة اإلبتدائية استقامة  التمييز ابستخدام منوذج تعليم النحوليعرف 
 .فرابلنغا

و يف هذا البحث تستدم الباحثة املنهج الوصفي ويسمى ابلوصفي ألن الباحثة 
طريقة التمييز يف تعليم النحو ابملدرسة اإلبتدائية استقامة سوف تصف استخدام 

. تستخدم الباحثة بطريقة وصفية ألن الطريقة الوصفية هي هتدف إىل فرابلنغاسامباس 
 52ا توجد عليه يف الواقع.وصف الظروف اخلصة هبا و تقدر حالتها كم

ية تعتمد أساسا على البحث الكيفي هو تقليد معني يف العلوم اإلجتماع
تها ويرتبط مع هؤالء الناس يف حياته مناقشة املالحظات يف البشر يف منطق

. عموما،  هتدف البحث الكيفي لفهم العامل املعىن الذي يرمزيف املنظور 53واملصطلحات
 .54السلوكي العام اجملتمع

وينقسم البحث العلمي على البحث الكيفي وحدة أساليب لينتاج احلقيقة 
وضعت من البحوث وتسيطر على أساس جترييب. حىت يف هذا ظريةالن

                                                                                                                                            
51 Haris Herdiansyah, Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial, Salemba Humanika: 
Jakarta, 2010 hlm. 9  
52 Andi Prastowo, Memahami metode-metode penelitian, suatu tinjauan teritis dan praktis. 
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) Hlm. 129 
53Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995).Hlm.62 
54Imam suprayogo, Tobroni,Metode penelitian Sosial Agama cet.1,(Bandung: Remaja 
Rosdakarya,2001),Hlm 1 
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البحث الكيفي  ليس يظهر إىل البياانت فقط، ولكنه يسعى لتفسري العالقة كعامل 
 تطبيق وجهات النظر أو العمليات.الذي ال يوجد تشمل 

حبث الكيفي وهدة اساليب لينتاج احلقيقة وينقسم البث العلمي على النظارية 
حوث تسيطر على أساس جترييب. حىت يف هذا البحث الكيفي  ليس يظهر وضعت مالب

ولكنه يسعى لتفسري العالقة كعامل الذي ال يوجد تشمل تطبيق إىل البياانت فقط، 
 أو العمليات. وجهات النظر

الكيفي أو تسمي بطريقة الفنيةألن عملية البث الفين )ال رهيبة(. و تسمى حبث
ج من هذالبحث يعين تفسري البياانت الذى يقع فيمكان بطريقة التفسرييةألّن نتائ

 55.الدراسة
حبث الكيفي تسمى بطريقة الطبيعيةألّن يف غملية البحث يعمل يف حالية 

يقال أنبحث j. Mleong Lexy, .  يف انحية أخرى56(ngnatural settiالطبيعية)
البحث، الوصفيةعلى اساس كذا ومنوذج البحث, وصياغة املشكلة ومراحل معايري 

. وبعبارة اخرى, فإن هذه 57تقنيات البحث والفحص الفين وحتليل البياانت وتفسري
 58.الدراسة الوصفية اليت هتدف إىل احلصول على املعلومات املتعلقة

 البحث  موقع .ب
. هي إحدى فرابلنغاسامباس املدرسة اإلبتدائية استقامة كان موقع البحث يف 

إىل تالميذهتا, اختارت طريقة التمييز يستخدام الذي  افرابلنغيف  املدرسة اإلبتدائيةمن 
املدرسة , فرابلنغاسامباس املدرسة اإلبتدائية استقامة يف  الرابعالباحثة يف الفصل 

جاوى  فرابلنغابأ   52 رقم أو سومارمويف الشارع  فرابلنغاسامباس مة اإلبتدائية استقا
 .وسطى

                                                                                                                                            
55Sugiyino, Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. (Bandung: ,CV 2015) hlm 7-8 
56Ibid 
57Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995).Hlm.63-64 
58Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,(Jakarta: Bumi Aksara,1999).Hlm.26 
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 مصادر البياانت .ج
من مصدار  علومات واألابر اليت حصلتالبياانت تشمل على مجع ال

 البياانت. وتكون البياانت يف هذا البحث على نوعني :
بوسيلة مالحضة و البياانت األساسية : وهي البياانت من املصادر اإلنسانية  .1

يف و هي املدرسة 59مقابلة تصدر من يعرف حقيقة مشكلة البحث متاماجيدا.
 .فرابلنغاسامباس تقامة املدرسة اإلبتدائية اسيف  الرابعالفصل 

البياانت اإلضافية : و هي البياانت اليت ليست من اإلنسان, وأخدها من الواثئق  .2
 تتعلق مبوضوع البحث. قال سونرتو, املكنوية واجملالت و األرسيف و الرمسية اليت

"أما البياانت اإلضافية  فتصدر من واثئق ككتاب و تسجيالت و صور إلمتام 
 البياانت".

 ثالبح أدوات .د
 اما يف مجع البياانت امليدان ابلستدام ثالثة طريقة مجع البياانت:

 مالحظة .1
ومنهجي. وينبغي املالحظة هي مجع البياانت عن طريق القيام تسجيل دقيق 

أن يتم مراقبة بعناية ومنتظم للحصول على نتائج ميكن االعتماد عليها، وجيب أن 
ول الكائن البحث ديه نظرية وموقف الباحثني اخللفيات أو مزيد من  املعرفة ح

 .60األساسية
املالحظة هي وسيلة تستخدم الباحثة يف اكتساهبا خلرباهتا ومعلوماهتا حيث 

خالل مانشاهده أونسمع عنه. ولكن الباحثة حني تالحظ فإهنا جنمع خرباتنا من 
 .61تتبع منهجا معينا جتعل مالحظة أساس ملعرفة واعية أو فهم دقيق لظاهرة معينة

يف هذا البحث تقوم الباحثة ابملالحظة اإلشرتاكية ألن الباحثة قد تسرتك يف 
 األنشطة اليت قامت هبا املدرسة واألطفال.

                                                                                                                                            
59Sunarto, Metodolgi penelitian ( Surabaya: PPS Unesa, 2001) hal 56  
60Soeratno, Metodologi Penelitian,( Yogyakarta: UUP AMN YKPN,1995)Hlm. 99 

149ذوقانعبيداتوكايدعبدالحق,البحثالعلمي,دارالفكرللنشروالتوزيع,ص61
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صول على البياانت اليت تتعلق أبنشطة عملية التعليم هذه املالحظة للح
والتعلم, واالتصال بني املدرسة والطالب, واالتصال بني الطالب أنفسهم, والطريقة 

 عملية التعليم, واجنازات الطالب.عليمّية املستخدمة, ومشاركة الطالب يف الت
ألذن و ابستعمال العني و ا الرابعيف الفصل الباحثة تستدم املالحظة 

للحصول على البياانت اليت تتعلق أبنشطة عملية تعليم و تعلم واالت بني املدرسة 
التالميذ يف عملية التعليم، والتالميذ، واالتصال بني الطالب أنفسهم، و مشاركة 

 و اجنازات التالميذ.
 مقابلة .2

مقابلة على أهنا حماولة جللب املعلومات عن طريق طرح األسئلة مباشرة إىل 
املخرب. دون مقابلة, فاّن الباحث تفقد املعلومات اليت ال ميكن احلصول عليها عن 

الطريقة متكني طريق طرح مباشرة. املقابلة اليت أجريت غريمنظم, وهو يف هذه 
السؤال املستمرمرونة جتاه مسأله أكثر انفتاحا, االستمرارفيالرتكيز, من اجل احلصول 

 62.على معلومات غنية وحماداثت جامد
واملراد هبا طريقة جلمع البياانت بطريقة السؤال واجلواب بني النفرين أو أكثر 

علومات من الل واملقابلة أدة هامة للحصول على امل 63يف جملس واحد متوجهني.
 مصادرها البشرية.

 إلكتساب البياانت من املخرب، تقابل الباحثة إىل املخرب وهو: 
املدرسة اإلبتدائية استقامة يف  الرابعيف الفصل املدّرسة تعليم اللغة العربية (أ

 فرابلنغاسامباس 
 .فرابلنغاسامباس املدرسة اإلبتدائية استقامة رئيس  (ب

 الواثئق .3
املنهجية و التسجيل، والبياانت الحظة مجع البياانت ابملالواثئق هو طريقة 

 تتكون من الكتاب، واملعلومات والصور وغريها.

                                                                                                                                            
62Sungarimbun,Masrun dan Effendi Sofwan, Metode Penelitian Survei,(Jakarta: LP3s,1989) 

نفسالمراجع63
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و قال أركونطو: " تستخدم الباحثة األشياء املكتوبة مثل الدفاتر و اجمللة 
 64و النظام و حماظر اإلجتماع و اهلماش اليومي و غريها".

الواثئق ات على طريقة النظر إىل واملرادهبا طريقة جلمع احلقائقواملعلوم
ا البحث العلمي أخذت الباحثة من الواثئق، هذيف  املوجودة يف املكان املعني. و

مثل التارخيتأسيس املدرسة، والرأية و الرسالة، و حالة عدد املدّرسات والتالمذة و 
أجزاء من الكتاب املدرسية املستخدمة يف التعليم و أمثلة من الصور املستخدمة 

 يف روضة األطفال اإلسالمية "املّتقني" ماالنق. تعليملسهولة املدرسة عند 
 حتليل البياانت .ه

بعد عملية مجع البياانت و املعلومات متوفرة لدى الباحثة من نتيجة املقابلة 
واملالحضة و مجع الواثئق,  يبدأ اابحثة أسلوب حتليل البياانت الذى اقرتحة ميلس و 

 (.Miles dan Hubermanحو بر مان )
 65فالطوات اليت تستدم الباحثة يف حتليل البياانت هي كما يلي:

عرض البياانت, يشتمل عرض البياانت على عملية التحرير و التنظيم حىت تريت  .1
البياانت يف اجلدول وكذالك عملية اختصار مجيع البياانت وتقريقها على الفكرة 

 و الفصيلة املعينة أو إىل املوضوع املعني.
, واختارت الباحثة البياانت سواء كاانت تناسب أم  ال تناسب البياانتيف تصن .2

 أبهداف البحث فحللها البا حثة.
اخلالصة,  استخلصت الباحثة عن النتائج البحث بناء على النوع و املعىن و  .3

 املكتشف.

                                                                                                                                            
64Suharismi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (Jakarta: Rineka Cipta.2002) 
hal. 149 
65 Sugiyno, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D ( Bandung: Alfabeta 2009) hal. 337 
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 أتكيد صحة البياانت .و
دقها حيتج البا حثة أتكيد صحة البياانت لكى أن تكون البياانت تؤّمن ص

إىل صحة  وقصد ذلك يؤ ثر البياانت إىل أخري حاصل البحث. لذلك للحصول
البياانت قي هذا البحث,  و الباحثة تستخدم طويل احلضور و عميق املالحضة و 

 .(Tringulation)التثليث 

 طويل احلضور .1
حث الكيفي من الوسائل نفسه. وذالك حضور الباحثة الباحثة يف هذا الب

بياانت و حيتج إبطالة احلضور يف خلفية البحث. و الباحثة يف يتعني يف مجع ال
 66ن البحث حىت يكون الباحثة جيمع كل البياانت.ميدا

 عميق املالحظة .2
عميق املالحظة هي لتعيني البياانت واملكوانت املتصلة يف املشكالت اليت 

 احثة عنها مث حيلل املشكالت دقيقا.يبحث الب
دة مث عرض نتائج ة لتفسري كل البياانت املوجو بناء على ذلك، يستطيع الباحث

 البحث بصورة تفصيلة و دقيقة.
 التثليث .3

 التثليث هي التقنية الفحوصات من صحة البياانت اليت تنفعها الشئ اآلخر.
و الباحثة تستخدم التثليث مبصدر، وهو يتقارن و يراجع اعتماد على خري 

ي. و التثليث مبصدر للتحقيق متناول ابلوقت و أدوات خمتلفة يف البحث الكيف
بواسطة أنواع الطريقات، أوال، يتقارن البياانت من املالحظة بلبياانت من املقابلة. 

ة مباقال شخصية. و الثالث، يتقارن لثين، ينقارن ماقال جمموعة مباقال جمموعو ا

                                                                                                                                            
66Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Rosdakrya, 2006) hal 327 
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 ما قال الناس عن حال البحث مبقال طوال اليوم. و الرابع، يتقارن احلال و املنظور
أبنواع الرأي و النظرة مثل القوم و الطالب و اإلمامة. و اخلامس، ينقارن حاصل 

 من املقابلة ابايانت االنصاليات.

 مشاركة البحث .ز
الباحث كآلة األساسية للبحث عند مجيع البياانت كما يف هذالبحث يكون 

 يستخدم الباحثةأيضاآلةأخرى تساعد على مجيع البياانت أهنا مل تكن من األداة
 .األساسية بل اإلضافية
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها

 

 املبحث األول : حملة عن املدرسة
 احملتصر عن املدرسةتبيني .أ

 : مؤسسة إستقامة سامباس فرابلينجا اسم املؤسسة 

 جاوى الوسطى –أ فورابلينجا 61: شارع ماي. فاحنائيتان  مكان املؤسسة 

 891131( 0281: ) 892002( 0281: )  رقم اهلاتف 

 : ابملدرسة استقامة سامباس اإلبتدائية فورابلينجا اسم املدرسة 

 894594(0281: )  رقم اهلاتف 

 2000يونيو  28:  عام املؤسوس 

  13.253:   حد املكان

  4.500:   حد املبىن

 " مبدريك قرياط فجعل املدررسة الفاخرة، املدرسة العظة :  هدف املدرسة

 "والإلسالمية

 حالة املعلم و املواظف و التالمذ و اللجنة املدرسة .ب
 مدرسون .1

 93املدرسني فيها مجلة مجيع 



44 
 

 

 املواظف .2
 20مجلة املوظف فيها 

 موظف 12 -
 موظفة 8 -

 تالميذ .3
 . 2019-2018عام الدراسية  1437مجلة التالميذ جامعا 

 تلك تطوير من عام السادسة من قبل، كما يلي :
 1160ا عدده 2013/2014عام الدراسية  -
 1195عددها  2014/2015عام الدراسية  -
 1195ا عدده 2015/2016عام الدراسية  -
 1328عددها  2016/2017عام الدراسية  -
 1381عددها  2017/2018عام الدراسية  -
 143767عددها  2018/2019عام الدراسية  -
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 املبحث الثاين : عرض البياانت ونتائج البحث
استقامة  ابملدرسة (TAMYIZ)"متييز"  جمنوذ ستخدام خطوات تعليم النحو اب .أ

 فورابلينجا اإلبتدائية سامباس
قراءة  اسةاستخدم منوذج متييز يف در  ائية سامباس فورابلنجاددرسة اإلبتامليف 

فيها.  الربامج أفضل وأحد منمادة مستقلة  هيالكتب واللغة العربية. قراءة الكتب 
. اً قرأني لينشأ شباانً لتدريسية املفضلة بغض الربامج ا ائية سامباسدمدرسة اإلبت طبقت

 ئواالتالميذ أن يقر  . هبدف يستطيع3-1ليقرأ القرآن يف فصل  "ميأ"األول برانمج 
-4لفصل  وهو برانمج بعد برانمج "أمي"  "متييز"مث برانمج  القرآن صحيحا وجيدا.

يف  داخل هذا البزانمج. ب الرتاثالقرآن و كت واأن يرتمجالتالميذ . هبدف يستطيع 6
اللغة  ةسايستخدم يف در  "متييز"منوذج  أماقراءة الكتب.  ةسامنهج الدراسة يسمى بدر 

األغاين ، ك"متييز"بعض من منوذج هو تطبيقه أما العربية ليسهل التعليم اللغة العربية. و 
 68بنفسه ملادة اللغة العربية. األغاين. رمبا يصنع املدرس ة فيه مثالستخدمامل

عوامل االسم. ذالك جزء من تركيب  هوقراءة الكتب  ةسار مواد دمن أما 
الكالم. ومل يكن مبحث عن مادة عوامل االسم يف درس اللغة العربية يف املدرسة. وأما 
أوقات درس قراءة الكتب قسمان. األول برانمج املكثف هو برانمج املسروعة ينفذ يف 

املواد ملرحلة واحدة  يبحث .14.00 – 07.00عشرة األايم يف أول املرحلة. وقته من 
كافة وسرعة. وأما برانمج من ضمن املنهج ينفذ حصتني يف األصبوع، ألن ذالك 
يدخل أىل منهج الدراسية. هبدف يبحث املواد و يفيضه و أيكده يف الذهنهم. سوى 

 69من مادة عوامل االسم يفيض يف برانمج من ضمن املنهج.

                                                                                                                                            
(مدرس دراسة قراءة الكتب)مقابلةمعاألستاذةخالق 2019فبراير16تاريخفي 68
رئيس المدرسة التربوي()وكيلمقابلةمعاألستاذةنيعروم 2019فبراير8فيتاريخ69
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قيادة منوذج التغليم متييز بيانة يف  فصل تقدمي البياانت هو خطوة األىل لريعي 
فأما نظام تنفيد الدرس قراءة الكتب بنموذج متييز خطواهتا  .مدرسة اإلبتائية سامباس 5

 كما يلي :   2019-2018عام الدراسة  4يف فصل 

 ختطيط التعليم .1
 التعليم هدف(أ

عمال ببياانت البحث يف املوقع أن هدف تعليم عوامل االسم يكتب 
 تعليم املدرس كما يلي : حتطيطيف 

 معيار الكفاءته ليعلم االعرب و تركيب عوامل االسم (1
 اساس الكفاءته ليفهم عوامل االسم (2
 مؤشره : (3

 يبني عن تعريف عوامل االسم(أ)
 يغين غناء عوامل االسم(ب)
 يذكر تقسمات عوامل االسم(ت)
 يركز االعرب من أمثلة عوامل االسم(ث)

 مادة(ب
 : كما يلي  عوامل االسم مادةوأما 

 جر ب  (1
 ما بعد حرف "ب" فيعرب جر. حنو : ابهلل

 اي نصب للمضاف (2
 ما بعد حرف "ي" فيعرب نصب للمضاف. حنو : اي أستاذا
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 إاّل نصب للمستثناء (3
 ما بعد "إاّل" فيعرب نصب للمستثناء. حنو : إاّل بعيدا

 ال نصب للنكرة (4
"ال". ما بعد حرف ال فيعرب نصب لنكرة. نكرة هي اسم ال يبدأ ب 

 ريب حنو : ال
 إن نصب رفع  (5

 ما بعد إن فيعرب نصب و رفع. حنو : إن حممدا مجيل
 كان رفع نصب (6

 70ما بعد كان فيعرب رفع و نصب. حنو : كان حممد مجيال.
 طريقة(ج

 القياسيةطريقة مستخدمة هي طريقة 
 وسيلة و آلة و مصدار التعليم(د

 وسيلة : شاشا و سبورة (1
 ميذ و ألقرآنآلة : البتوفو آلة ليكتب بتال (2
 صدار التعليم : ختطيط درس قراءة الكتب و كتاب متييزم (3

 التعليم تقومي(ه

 ينفذ التقومي مستخدم . كما يلي :

 . التقوم املكتوبة1جدول 

 شاكلة التقومي آلة التقومي انحية التقومي رقم

                                                                                                                                            
فبراير23مالحظةفيالفصلفيالتاريخ 70
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 جتريبة املكتوبة تدريب األسئلة اتقان املادة  .1

 مظاهرة مل االسم يف القرآنتعرف عوا تطبيق املفهوم  .2

 

 وأما اسئلته كما يلي :

 ما بعد حرف "ال" يعرب ... .1
 " كلمة حتتها خط يعرب ... دعآء"إاّل  .2
 ما بعد "كان" فيعرب ... .3
 71كلمة حتتها خط يعرب ...  غفور إن هللا  .4

 
 التعليم تنفيذ .2

 تنفيذ التعليم(أ

. بدأ درس ابلسالم و 4فصل أريف رامحات هو مدرس متييز يف 
لدعآء. سئل خرب تالميذ فأجبوا مجاعة. أمر التالميذ ألبعد زابلة يف الصندوق ا

 بعضهم بعض. خرجوا متقطع ألبعدها.

كتب املادة يعين عوامل اإلسم على السبورة. يوجد ستة أقسام. هو 
ب جر، اي نصب للمضاف، إاّل نصب للمستثناء، ال نصب للنكرة، إن نصب 

العام عن اإلعرب اوال بطريقة السئل واجلوب. ، كان رفع نصب. بنّي مطور  رفع
اول منها هو اإلعرب هو حركة آخر من اإلسم واملضارع مع تصرفه. الثاين 

                                                                                                                                            
فبراير23الوثيقةتخطيطتعليمالمدرسفيالتاريخ 71
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اإلسم واملضارع اصلهما رفع. الثالثة اعرب اإلسم واملضارع سيتغري بسبب 
 عواميل و عناصري الكلم.

ل يكتب على السبورة مرتبة. رتانطلق مبني من ستة عواميل اإلسم ب
املدرس بغىن مادة عواميل اإلسم. مث تصنعوا التالميذ عليها حبماسة حىت ضربوا 
عن مكتبهم. ذالك جيوز على املدرس . كذالك يكرر ثالث مرات. مث يبني 

 مادة بعضهم بعض مع أمثلتهم. 

 بعد ذالك، يكتب أمثلة الفراغ ليحللها مجاعة. قرأ املدرس اجلملة
ذ. إذا ال يستطيع ميالسئال التل املدرس مث ألقى وة جهر، يتصنعها التالميذ.بص

. كذالك مث  أن يوجب فيلقي إيل تلمذ آخر حىت جوابه صح. وينطقون مجاعة
ولكن يف هذه العملية بعض التالميذ يظهر ينفذ على ستة العواميل مرتبة. 

 مبلول ابلتعليم.

أربع أسئلة على السبورة. رمز بعد حتليل األمثلة، كتب املدرس عن 
لى أربع تالميذ ليوجبوا علىهم. عند يوجب األسئلة، كان احد تالميذ حمريا. ع

 ابتهم.جعليه. بعد ذالك، شرّح مجيع األسئلة وإ يرشد ولكن يوكن املدرس

 التعليم، أخذ املدرس واجيبات ليوجبون يف بيتهم. وخيتم التعليم رييف أخ
 72ابلدعآء و السالم.

 ذ التقوميتنفي(ب
بعد حيلل التالميذ و املدرس معا، أيخذ أربعة األسئلة يف أخري التعليم أي 

 يف سبورة. يشري املدرس إىل أربعة التالميذ جزافا ليجيبها يف أمام الفصل.

                                                                                                                                            
ايرفبر23حظة....مال 72
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 كما يلي :املكتوب يف السبورة  أسئلته 

 ما بعد حرف "ال" يعرب ... (1
 " كلمة حتتها خط يعرب ... دعآء"إاّل  (2
 ما بعد "كان" فيعرب ... (3
 لمة حتتها خط يعرب ...ك  غفور إن هللا  (4

استقامة  ابملدرسة (TAMYIZ)"متييز"  منوذجستخدام مشكالت تعليم النحو اب .ب
 فورابلينجا اإلبتدائية سامباس

يف تنفيذ التعليم يظاهر املشكالت مطلقا. كذالك بتعليم قراءة الكتب. 
 و كما يلي : ةمشكالت مظاهر وأما 

 

اس فوابلينجا. ينفذ برانمج املكثف من يف تطبيق منوذج متييز مبدرسة إستقامة سامب .1
مرة يف السنة. يعين يف أول التعليم فصل الرابع أي األول فاحتة منوذج متييز.  2014

ويعمق مواد التعليم مواد التعليم يف وقة املاضي يعين من مواد متييز األول و الثاين معا. 
ينتقل  أن يطبق  6يف برانمج من ضمن املنهج. وأما فصل  5حىت  4متييز من فصل 

املادة يف حتليل اآلية القرآن قط. هبذا نظام، وخيرج املشكلة. وهي كثري من التالميذ 
ينسؤون عن املواد مرتل يف برانمج املكثف يف سنة املاضية. فيكون أتثريها غري  5فصل 
. أي يتأخر تسديد املواد مكتسبة. ألن يكتسب 5ى يف تعليم متييز يف الفصل املنته

 م مثل من األول.املفهمه
يفرح متييز التالمذ حقيقة يف تطبيقه. ألن يرتلوا ويضربوا عليهم يف الفصل. ولكن بسبب  .2

ذالك كان حيللون اآلية القرآن بشما. ألن حينئذ حيللون اآلية ممل ومن جهات األخرى 
 الطفال الذين يفرحون عن يلعب و يرتل.، هم 
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ملادة. بعض مواد املتوصل صعبة ليفهم يتطلب اجناز مواد املكتسب املدرس لينتقل ا .3
التالميذ بسرعة كمادة ضمري. كانت تكييف عن فعل و ضمريه. تالميذ مدرسة 
اإلبتدائية يفهمون بوقت طويل، فيظهر املشكالت يف حتليل اآلية أي رتيب يف ذالك 

 ادة. من جهات األخرى، ذالك مادة يف لقىء املاضي.امل

 ابملدرسة (TAMYIZ)"متييز"  منوذجستخدام ابتعليم النحو  يف حلول املشكالت .ج
 فورابلينجا اإلبتدائية سامباساستقامة 

 :كما يلي (TAMYIZ)املشكالت تعليم النحو ابستخدام منوذج "متييز"  وأما حلول ي

املواد مكتسبة فيخرج مدير املدرسة سياسة جديدة. كان بسبب متأخر تسديد  .1
واآلن يبدئ تنفذه يف كل أول املرحلة قط.   4برانمج املكثف ينفذ يف أول فصل 

 .5و  4. تلك سياسة لفصل 2018منذ 
برم التالميذ عند حتليل اآلية هو مشكالت العام. ولكن مل يسكت املدرس يف  .2

  حيث أطول حتليل اآلية وقتا.مواجهتها.أيكد املدرس ليدخل  ابلغىن
رس أن ذهن مواد صعبة مكتسبها يسبب عراقيل يف تعليم من انتقاله. رئ املد .3

التالميذ مل يستطيعون ليفهم املواد بسرعة. بسبب ذالك، يهتم املدرس ابملواد 
خمصوصة بيكرر  و أيكد عن مواد صعبة مكتسبه. يعسي املدرس تدخيل املفهوم 

  جيدا يف ذهنهم.
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 اخلامس فصلال
 نتائج البحثمناقشة 

 

 ابملدرسة (TAMYIZ)"متييز"  منوذجستخدام خطوات تعليم النحو ابمناقشة  .أ
 فورابلينجا اإلبتدائية سامباساستقامة 

  ختطيط .1

خيطط املدرس ختطيط التعليم. وخيطط املادة عن عوامل االسم يف حلقة 
. وأما مادة عن عوامل االسم 4اخلمسة. وهذا يعني بكتاب املعانة "متييز" يف فصل 

 . تدخل يف املبحث من الكالم التام. هو مركب الكلمات إما املفيدف أوال

 وأما ختطيطها الكافة كما يلي :

 هدف التعليم(أ

التعليم كما يف البياانت البحث يكتسبها يف املكان هي وأما هدف 
لييستطيع التالميذ أن يعلموا تركيب ما يستخدم يف اجلملة. وأما عوامل االسم 

 هدفه كما يكتب يف ختطيط تعليم املدرس كما يلي : 

 كيب عوامل االسممعيار الكفاءته ليعلم االعرب و تر  (1
 اساس الكفاءته ليفهم عوامل االسم (2
 :مؤشره  (3

 يبني عن تعريف عوامل االسم(أ
 يغين غناء عوامل االسم(ب
 يذكر تقسمات عوامل االسم(ج



53 
 

 

 يركز االعرب من أمثلة عوامل االسم(د

وأما هدف منوذج "متييز" هو ليستطيع التالميذ أن يرتمجوا القرآن و 
ون عن اللفظ واإلعرب والرتكيب واجلملة الكتاب الرتاث نظراي. ترتيبه يفهم

أهدف من كل املوضوعات ظمنيا يف كتاب "متييز". وأما ذالك مرتبا. تصور 
 مجلة املبينة عن العوامل وينتقل خبريطة تقسمات عوامل اإلسم.

 73ومن أهداف تعليم النحو هي:

تنمية القدرة على دقة املالحظة والربط وفهم العالقة املختلفة بني  .1
 ملنظم.كيب املتشاهبة إىل جانب مترين الطالب على التفكري االرتا 

إقدار الطالب على حماكات األساليب الصحيحة وجعل هذه احملاكات  .2
 مبنية على أساس مفهوم بدال من تكون ألية حمضة.

إقدام الطالب على سالمة العبارة وصحة األداء وتقومي اللسان وعصمته  .3
 الم الكتابة.من اخلطاء يف الكالم أي حتسني الك

ظيمها يف ذهنه وتدريبه على دقة إقدار الطالب على ترتيب املعلومات وتن .4
 التفكري والتعليل واالستنباط.

تنمية قدرات الطالب على متييز اخلطاء فيما يستمع إليه ويقرؤه ومعرفة  .5
 أسباب ذلك ليجتنبه.

 
س. رأى الباحث أن يصور أهدف التعليم تفصيليا يف ختطيط التعليم املدر 

درسة على منوذج "متييز" كذالك مطابق بنموذج "متييز" نفسه، ألن تعتمد امل
 كافة.

                                                                                                                                            
 8( ص. 2005إبراهيم حممد عطاء، املراجع يف تدريس اللغة العربية، )القاهرة: مصر اجلديد، 73



54 
 

 

كان إختالف بني أهدف التعليم "متييز" والنحو. وأما أهدف النحو 
هي يبعد عن اللحن ويفهم مهارات اللغة. وأما أهدف "متييز" هي خيصص 

مجة فقط. فيسمى غلى قدرة ترجيم القرآن وكتب التاث أي مهارة القراءة والرت 
 ب"متييز" اللغة العربية ألغرض اخلص.

 املواد (ب
يستخدم التعليم املواد يكتب يف كتاب "متييز". وأما املواد عن عوامل االسم 
هي حوهلا األحروف يعرب على األمساء. يقسمها على ستة تقسمات كما 

 يلي : 
 ب جر (1
 اي نصب للمضاف (2
 إال نصب للمستضناء (3
 ال نصب اللنكرة (4
 رفعإن نصب  (5
 كان رفع نصب (6

 كان تقسماهتا يف النظرية أي الكتاب "متييز" كما يلي : 

 االعرب  (1
 كان وأخواهتا (2
 إن وأخواهتا (3
 مرفوعة األمساء (4
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الفاعل، واملفعول الذي مل يسم فاعله، واملبتدأ، وخربه، واسم كان وهي 
واخواهتا، وخرب إّن وأخواهتا، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء النعت، 

 بدل.والتوكيد،وال طف،والع

 منصوبة األمساء  (5
املفعول به، واملصدر، وظرف الزمان، وظرف املكان، واحلال، وهي 

والتمييز، واملستثىن، واالسم ال، واملنادى، واملفعول من أجله، واملفعول معه، 
وخرب كان وأخواهتا، واسم إّن وأخواها، والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء 

 والتوكيد، والبدل. : النعت، والعطف،

 جمرورة األمساء (6

 وهي مدخول أحرف اجلر، مضاف إليه، توابع.

 وأما معينه من جهة جمموعية كما يلي :

 "ب جر" يدخل على ابب جمرورة األمساء .1
 "اي نصب للمضاف" يدخل على ابب جمرورة األمساء .2
 "إال نصب للمستضناء" يدخل على ابب منصوبة األمساء .3
 دخل على ابب منصوبة األمساءاللنكرة" " ي"ال نصب  .4
 "إن نصب رفع" يدخل على ابب مرفوعة األمساء ومنصوبة األمساء .5
 "كان رفع نصب" يدخل على ابب مرفوعة األمساء ومنصوبة األمساء. .6

رأى الباحث أن يكون اإلختالف بني نظام مواد "متييز" و نظرية 
ة". وأما مواد كتاب "املتممالنحو. فأما مواد نظرية النحو يستخدم نظام ال

هذا بسبب  "متييز" يستخدم نظام اخلاص ولو كان املواد سواء بينهما.
وعي األشياء التعلم اليت  ىهمنوذج "متييز" خلفية إما خلفيات خمتلفة. 
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من مستخدم منهج  وتغريت منهج بنية اللغة انشئني، و انطقني ختتلف بني
 أصغر  ون املنهجفيكاليت كانت سائدة يف األصل  طريقة التعلم االعرب

والفظ والكليمة و الكالم يف بنية اللغة. كان املادة  اللغة وهي األجبدية  بنية
اخلاصة يف اللغة العربية بني الكليمة والكالم وهي االعرب. رأى املدرسني 
أن علم النحو هو علم الذي يدرس عن اإلعرب والرتاكيب تصميما يف 

علم النحو مبنهج اإلعرب  حث "تفصيل وجتميع الشيء. يدرسنظام الب
هو يدرس اإلعرب ويتبطقه يف حمال اإلعرب. يطبق هذا املنهج جيب على 
التالميذ ليعرف عن الرتكيب، وهذا توجه على الناطقني. وأما يدرس علم 
النحو مبنهج الرتاكيب هو يدرس اإلعرب ويتبطقه يف الرتاكيب. يطبق هذا 

 عن الرتكيب وهو الناشئني.  ه على التالميذ الذين ال يعرفاملنهج توج

يظاهر املواد املختلفة ألن اإلختالف على املنهج املستخدم. فأما 
انطقني هم يدرسون عن االعرب وينتقلون أن يدرسون عن الرتاكيب يف 

يف الرتاكب. كما يف  يطبقهاملعرابت. وأما انشئني هم يدرسون االعرب مث 
 يل : اجلدوال التا

 . املنهج التكييب واالعراب2جدول 

 منهج االعراب منهج الرتكييب 

النحو هو االعراب  
 والرتكيب

 النحو هو االعراب
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أنواع االعراب  يدرس
: 

 الرفع -
 النصب -
 اجلر -
 اجلزم -

 

يدرس االعراب يف 
 الرتكيب :

 تركيب العوامل -
عنصر تركيب  -

 الكالم
تركيب بينات  -

 الكالم
تركيب مجلة  -

 املفيدة

رتكيب يف يدرس ال
 املعراب :

 املرفوعات -
 املنصوابت -
 اجملرورات -
 اجملزومات -
 التوابيع -

 

 

 

رأى الباحث أن يكون املنهج املخلف يسهل التالميذ يف التعلم 
ألهنم انشئون أي إندونسي. يكون املرحلة املرتبة. وغري ذالك، يكتب 

 االعرب يف املواد مباشرًة. 

سواء من جهة حمتوايت  "متييز" هي فأما عالقة مواد النحو و
 وخمتلف من جهة نظام عرضها. 

 طرق التعليم(ج
 بطريقة القياسية.يف املادة عوامل اإلسم يكون أن يستخدم 
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يذكر األساس العامية يف الكتاب "متييز" . أنه يسهل التالميذ أن يرتمجوا 
القرآن وكتاب الرتاث. يسمى الطريقة اخلاصة "الدوين" و"سينتوت". فأما 

كيفية اقتىن استخدام الدماغ اليسرى هي  LADUNI = ilate kudu muniالدوين 
تىن استطاع الدماع احدى من كيفية اقألّن و اليمىن و زايدة بتقنيقي تكرار 

  SENTOT = senyum sambil melototوأما سينتوت .حتت االستفاق أو صدور

 .هي تسميع، إعراض، إرشاد
 ظرية. كان طرق التعليم عامة و خمصوص يف الن

 يلي :  كماوأما طرق تعليم النحو  
 طريقة القياسية (1
 طريقة اإلستنباطية (2
 طريقة القواعد والرتمجة (3
 اإلنتقائيةطريقة  (4

 
رأى الباحث أن يكون عالقة النظرايت. فأما "متييز" الذي يشتهر طريقة  (5

يف النظر طرق تعليم النحو. هنا القياسية الدافع واإلجابة يستخدم طريقة 
على الألمثالت ابلكلمات عد النحوية بتكريرها أوال، مث يطبق ينشأ القوا

القرآن. كذالك يظهر من خطوات عملية التعليم متييز يف نظريته  أو آية
 وهي القراءة والتحليل واترمجة. 

 التقومي(د

تنفيذ التقومي كل احللقة يف ختطيط تعليم املدرس. مكتوب على الوجه 
ه التقومي قسمان. على وجه إتقان املواد بتدريب التقومي و أسئلة التقومي. فأما وج

وإبمتحان املكتوبة كشكيلته. وعلى وجه نشأة املفهوم بتعرف األسئلة كآلته 
آية القرآن كآلته وابملظاهرة كشكيلته. مث كما يف املقابلة أن يكون التقومي يف 

 أخري املرحلة و الربانمج.
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م برانجمان. األول برانمج كما املكتوب يف كتاب "متييز" أن ينفذ التعلي
ل املرحلة. الثاين الربانمج من ضمن املكثف هو يدرس املواد كل يوم يف أو 

 منهج الدراسية.
وكتب " ماهر على ترمجة القرآن وكتاب الرتاث يف مائة الساعة.كان تقومان 

 يف نظرية التعليم. مها تقومي السوماتيف والفرماتيف.
ل التعليم أي يف أخري احلص.يستخدم رأى الباحث أن يقوم املدرس يف ك

انمج من ضمن املنهج يف تطبق "متييز". كما املدرسة برانمج املكثف والرب 
املقابلة، ال يكون التقومي بعد عشرة اليوم يف برانمج املكثف. ألهنما برانمج 
املتابعة الذي تنفيذ تقوميه يف آخر برمنجه وهو يف أخريه أي أخري يف فصل 

ى املدرسني إمتحان يف أمام ويل التالميذ. وأما الربانمج من اخلمس، كما يسم
 ن املنهج يتبع التقومي يف أخري املرحلة ألنه يضم منهج الدراسية.ضم

فيتم الباحث أن يستخدم منوذج "متييز" يف املدرسة بتقومي الفوماتيف بعد انتهى 
رحلة وأخري التعليم يف الربانم من ضمن النهج وبتقومي السوماتيف يف أخري امل

 الربانمج أي أخري فصل اخلامس.
  تنفيذ .2

 متنفيذ التعلي(أ

يدرس املدرس عوامل االسم مبناسبة ختطيط تعليم املدرس يف  تطبيقه. فأما 
 عمليته كما يلي :

يكتب املدرس عن  عوامل االسم وتقسماته. هنا ال يبشر املدرس عن  (1
 أهدف التعليم ولكنها يضم من هذه العملية.

 واألمثلته.س عن تعريف عوامل االسم واحدا فواحدا وتقسماته يبني املدر  (2
 يغين املدرس غناء عوامل االسم مث يكررها التالميذ حىت ثالث مرات. (3
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يكتب املدرس األمثلة ليحللها مجاعة.  األول هو يقراءها املدرس بصوة  (4
جهرة وفاصحة مث يتصنعها التالميذ. وبعد ذالك أيخذ السأل اىل التالميذ 

ينطق التالميذ . وذالك يتعاقب حىت موجوب صحيح. واألخري ينتقل جزافا
 بصة جهرة مجاعة.

 أما عملية التعليم متييز يف نظرية "متييز" كما يلي : 

 القراءة .1
يف هذه اخلطوة يعّلم املدرس كيفية القراءة الصحيحة للنص العريب من 

 املخرجه واللهجته.
 التحليل .2

تحليل النص العريب بطريقة ة اليف هذه اخلطوة يعّلم املدرس كيفي
من تفصيل كّل كلمة واحدا فواحدا مّث يذكر من كلمة اسم التمييز. بدأ 

أو فعل، اذا كان من كلمة اسم أي االسم واذا كان من كلمة فعل أي 
 الفعل وكذلك حىت انتهاء النص.

 الرتمجة .3
ييز. بدأ يف هذه اخلطوة يعّلم املدرس كيفية الرتمجة النص العريب بطريقة التم

ا فواحدا مثّ يرتجم الكلمة والضمري  من تفصيل كّل كلمة وكل الضمري واحد
 واحدا فواحدا.

رأى الباحث أن يرسل أهدف التعليم جبيد. ذالك يظهر يف أول عملية 
التعليم. يبني املدرس املادة بدون قول مباشر. ولكنه موكل عليها. ويعلم 

أن يستخدم   يقةاالسم. وأما تبني الطر التالميذ أن يعتلموا املادة عن عوامل 
هي طريقة القياسية. يظاهرها على تبيني األول عن القواعد لية التعليم على عم

 ، مث يطبقها على الكلمات أو آايت القرآن.و حيافدها
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يطبق املدرس على خطوات عملية يف وأما علقة التنفيذ بنظرية "متييز" هي 
وتبينها كان انقصان عن تنفيذ التعليم. رتمجة.القراءة والتحليل ولكن ال يكون ال

 كما يلي :

عدم حتليل على مجيع الكلمة يف اجلملة. حيلل املدرس والتالميذ عامل  (1
 وكلمة بعده فقط. كذالك بسبب املادة الشعبة واملوقت يف رأى الباحث.

 عدم ترجيم ألن املوقة يف رأى الباث. (2

الشعبة فيفضل املدرس ينشأ رأى الباحث أن يسبب سببان وهو ألن املادة 
 املفهوم أوال. 

 تنفيذ التقومي (ب

يف أخري التعليم أي بعد حيلل التالميذ و املدرس معا، أيخذ أربعة 
األسئلة يف سبورة. يشري املدرس إىل أربعة التالميذ جزافا ليجيبها يف أمام 

 الفصل.

قص على تنفيذ التقوم. كما يعرف أن ختطيط رأى الباحث أن يكون ان
قومي التعليم وجهان. على وجه إتقان املواد بتدريب األسئلة كآلته وإبمتحان ت

املكتوبة كشكيلته. وعلى وجه نشأة املفهوم بتعرف آية القرآن كآلته وابملظاهرة 
ة كشكيلته. األول ينفذ املدرس تقومي من وجه إتقان الواد بتأخيذ تدريب األسئل

هو عدم ترمجة اآلية كتقومي على االوجه  اىل التالميذ. و الناقص يف تقومي الثاين
 نشأة املفهوم. كذالك بسبب املوقة أيضا يف رأي الباحث.
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 ابملدرسة (TAMYIZ)"متييز"  منوذجستخدام تعليم النحو ابمناقشة مشكالت  .ب
 فورابلينجا اإلبتدائية سامباساستقامة 

ب. وأما التعليم يظاهر املشكالت مطلقا. كذالك بتعليم قراءة الكتيف تنفيذ 
 و كما يلي : ةمشكالت مظاهر 

يف تطبيق منوذج متييز مبدرسة إستقامة سامباس فوابلينجا. ينفذ برانمج املكثف من  .1
مرة يف السنة. يعين يف أول التعليم فصل الرابع أي األول فاحتة منوذج متييز.  2014

عمق مواد وقة املاضي يعين من مواد متييز األول و الثاين معا. وي مواد التعليم يف
ينتقل   6يف برانمج من ضمن املنهج. وأما فصل  5حىت  4التعليم متييز من فصل 

أن يطبق املادة يف حتليل اآلية القرآن قط. هبذا نظام، وخيرج املشكلة. وهي كثري 
مج املكثف يف سنة املاضية. ينسؤون عن املواد مرتل يف بران 5من التالميذ فصل 

. أي يتأخر تسديد املواد 5يف تعليم متييز يف الفصل فيكون أتثريها غري املنتهى 
 مكتسبة. ألن يكتسب املفهمهم مثل من األول.

يفرح متييز التالمذ حقيقة يف تطبيقه. ألن يرتلوا ويضربوا عليهم يف الفصل. ولكن  .2
ا. ألن حينئذ حيللون اآلية ممل ومن بسبب ذالك كان حيللون اآلية القرآن بشم

 طفال الذين يفرحون عن يلعب و يرتل.جهات األخرى ، هم ال
يتطلب اجناز مواد املكتسب املدرس لينتقل املادة. بعض مواد املتوصل صعبة ليفهم  .3

التالميذ بسرعة كمادة ضمري. كانت تكييف عن فعل و ضمريه. تالميذ مدرسة 
، فيظهر املشكالت يف حتليل اآلية أي رتيب يف اإلبتدائية يفهمون بوقت طويل

 ة. من جهات األخرى، ذالك مادة يف لقىء املاضي.ذالك املاد

 وأما مشكالت التعليم النحو يف النظرية كما يلي :
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كثرية القواعد النحوية كثرية يضيق هبا احتمال التالميذ يف مراحل التعليم العامة،  .1
هذه القواعد وتزامحها بصورة ال تساعد على وتشعب التفاصيل اليت تندرج حتت 

 األذهان. تثبيت مفامهها يف
اختبار القواعد النحوية اليت تدرس لتالميذ الندارس العامة على أساس من منطق  .2

الكبار وتفكريهم حبيث تبعد هذه القواعد عن الوظيفة يف حياة التالميذ، وتزيد 
وتعليمها أن التالميذ يف املدرسة و هذا األمر خطورة غلى اللغة، وتعقيدا لدراستها 

الكبري يتحدث بعضهم إىل بعض ويتحدثون إىل غريهم دون يف البيت، ويف اجملتمع 
استخدام القواعد النحوية، ألهنم يتعاملون يف أحاديثهم ابلعاملية، يقضون هبا 

 حاجاهتم، وهى يف غىن عن تلك القواعد عن أتديتها هلذه الوظفية احليوية.
ا على تغريف ة القواعد النحوية مبا يربطها ابملعىن، بل يقتصر يف تدريسهعدم معاجل .3

وقد أثبتت التجارب -التالميذ بقيمتها الشكلية يف بناء بنية الكلمة أو ضبط آخرها
اليت أجريت يف ميادين علم النفس والرتبية أمهية إدراك التلميذ ملعىن ما يتعلمه يف 

مه، وفشل الشاكلية وعدم رعاية املعىن يف النهوض دفعه حنو التعلم وحتبيبه فيما يتعل
 لمية الرتبوية.أبهداف الع

عدم تعاون مدرسى املواد األخر مع مدرسى اللغة العربية يف مرعاة القواعد النحوية  .4
عندما تسنع فرص التطبيق الستخدامها يف كتابتهم لتالميذهم، أو قراءة تالميذهم 

ا أو الستهانتهم مبرعتها شعورا منهم ابنفصال هلم أو لزمالهتم، وذلك إما جلهلهم هب
 دة اللغة العربية.موادهم عن ما

مياسرة أسلوب جتريس القواعد النحوية يف كثري من األحيان للطريقة القياسية  .5
القائمة على االستنباط، مبعىن البدء ابلقاعدة حتفظ مث تعزز ابألمثلة والشواهد من 

الواجب الرتبوى يقتضى قيام تدريس  أى سبيل ولو مل تكن مستعملة، مع أن
تني : القياسية واالستقرائية، مع مرعاة استعدادات املتعلمني القواعد على كلتا الطريق

 74وقدرهتم والنواحى الوظيفية يف أدائهم اللغوي.

                                                                                                                                            
 رشدىأحمدطعيمة،تعليم العربية ةالدين بين المم والفن،)القاهرة:دارالفكرالعربي(ص76-75 74
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رأى الباحث أن يظاهر املشكالت يف تعليم "متييز" بسبب مل يستطيع التالميذ 
الراشد. منظوره برم يف حتليل اجلملة وعدم  ليحصل الذهن األعلى كما ذهن

ي السأل بشكل التحليل. املثال هو يعلق بني العامل واإلعرا اإلستطاعة لينته
والرتكيب من املاد عوامل االسم. ورأى الباحث أن توكيد املفهوم بتكرار املادة هو 

 احللل املطابق. 

 (TAMYIZ)"متييز"  منوذجستخدام تعليم النحو اب يف حلول املشكالتمناقشة  .ج
 لينجافوراب اإلبتدائية سامباساستقامة  ابملدرسة

 :كما يلي (TAMYIZ)املشكالت تعليم النحو ابستخدام منوذج "متييز" وأما حلول 

بسبب متأخر تسديد املواد مكتسبة فيخرج مدير املدرسة سياسة جديدة. كان  .1
تنفذه يف كل أول املرحلة قط.  واآلن يبدئ  4برانمج املكثف ينفذ يف أول فصل 

 .5و  4. تلك سياسة لفصل 2018منذ 
تالميذ عند حتليل اآلية هو مشكالت العام. ولكن مل يسكت املدرس يف برم ال .2

 مواجهتها.أيكد املدرس ليدخل  ابلغىن حيث أطول حتليل اآلية وقتا.
ذهن مواد صعبة مكتسبها يسبب عراقيل يف تعليم من انتقاله. رئ املدرس أن  .3

ابملواد  التالميذ مل يستطيعون ليفهم املواد بسرعة. بسبب ذالك، يهتم املدرس
خمصوصة بيكرر  و أيكد عن مواد صعبة مكتسبه. يعسي املدرس تدخيل املفهوم 

 جيدا يف ذهنهم.
الثاين والثالث يطبق ممارسَة. جنح تطبيق عن ذالك الرائ، ولكن حلول
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 السادس فصلال
 االختتام

 ملخص نتائج البحث  .أ
ستقامة ا ابملدرسة (TAMYIZ)"متييز"  منوذجستخدام تعليم النحو ابخطوات  .1

  فورابلينجا اإلبتدائية سامباس
 ختطيط(أ

 هدف التعليم (1
يستخدم املادة كما يف كتاب "متييز". وأما مادة عوامل االسم هي حول 

 األحروف يغري معرابت االسم. وتقسماهتا كما يلي :
 ب جر(أ)
 اي نصب للمضاف(ب)
 إال نصب للمستضناء(ت)
 ال نصب اللنكرة(ث)
 إن نصب رفع(ج)
 كان رفع نصب(ح)

  .يف نظر تعليم النحو القياسية . ويستخدم طريقة (2
يستخدم تقومي من الوجهني. األول من وجه مفهوم املادة قسمان. على  (3

بتدريب األسئلة كآلته وإبمتحان املكتوبة كشكيلته. وعلى وجه إتقان املواد 
وجه نشأة املفهوم بتعرف آية القرآن كآلته وابملظاهرة كشكيلته. الثاين من 

 مي السوماتيف والفورماتيف.وجه الوقت قسمان مها تقو 
 تنفيذ(ب

 تنفيذ عملية التعليم  (1
 فأما تنفيذ عملية التعليم كما يلي :
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 القراءة(أ)
اخلطوة يعّلم املدرس كيفية القراءة الصحيحة للنص يف هذه 

 العريب من املخرجه واللهجته.
 التحليل(ب)

تحليل النص العريب يف هذه اخلطوة يعّلم املدرس كيفية ال
دأ من تفصيل كّل كلمة واحدا فواحدا مّث يذكر بطريقة التمييز. ب

من كلمة اسم أو فعل، اذا كان من كلمة اسم أي االسم واذا كان 
 كلمة فعل أي الفعل وكذلك حىت انتهاء النص.  من

 الرتمجة(ج)
يف هذه اخلطوة يعّلم املدرس كيفية الرتمجة النص العريب 

احدا بطريقة التمييز. بدأ من تفصيل كّل كلمة وكل الضمري و 
 فواحدا مثّ يرتجم الكلمة والضمري  واحدا فواحدا.

 تنفيذ التقومي (2
 اآلية القرآن ألن املوقة.وأما تنفيذ التقومي عدم حتليل 

استقامة  ابملدرسة (TAMYIZ)"متييز"  منوذجستخدام مشكالت تعليم النحو اب  .2
 فورابلينجا اإلبتدائية سامباس

 و كما يلي : ةوأما مشكالت مظاهر 
ق منوذج متييز مبدرسة إستقامة سامباس فوابلينجا. ينفذ برانمج املكثف يف تطبي(أ

مرة يف السنة. يعين يف أول التعليم فصل الرابع أي األول فاحتة  2014من 
منوذج متييز. مواد التعليم يف وقة املاضي يعين من مواد متييز األول و الثاين معا. 

برانمج من ضمن املنهج. وأما يف  5 حىت 4ويعمق مواد التعليم متييز من فصل 
ينتقل  أن يطبق املادة يف حتليل اآلية القرآن قط. هبذا نظام، وخيرج  6فصل 

ينسؤون عن املواد مرتل يف برانمج  5املشكلة. وهي كثري من التالميذ فصل 
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املكثف يف سنة املاضية. فيكون أتثريها غري املنتهى يف تعليم متييز يف الفصل 
 املواد مكتسبة. ألن يكتسب املفهمهم مثل من األول. ر تسديد. أي يتأخ5

يفرح متييز التالمذ حقيقة يف تطبيقه. ألن يرتلوا ويضربوا عليهم يف الفصل. (ب
ولكن بسبب ذالك كان حيللون اآلية القرآن بشما. ألن حينئذ حيللون اآلية 

 يرتل.ممل ومن جهات األخرى ، هم الطفال الذين يفرحون عن يلعب و 
جناز مواد املكتسب املدرس لينتقل املادة. بعض مواد املتوصل صعبة يتطلب ا(ج

ليفهم التالميذ بسرعة كمادة ضمري. كانت تكييف عن فعل و ضمريه. تالميذ 
مدرسة اإلبتدائية يفهمون بوقت طويل، فيظهر املشكالت يف حتليل اآلية أي 

 ضي.يف لقىء املا رتيب يف ذالك املادة. من جهات األخرى، ذالك مادة
 ابملدرسة (TAMYIZ)"متييز"  منوذجستخدام تعليم النحو اب يف حلول املشكالت .3

 فورابلينجا اإلبتدائية سامباساستقامة 

 (TAMYIZ)املشكالت تعليم النحو ابستخدام منوذج "متييز"  وأما حلول ي

 :كما يلي

سياسة جديدة. كان بسبب متأخر تسديد املواد مكتسبة فيخرج مدير املدرسة (أ
قط.  واآلن يبدئ تنفذه يف كل أول  4مج املكثف ينفذ يف أول فصل بران

 .5و  4. تلك سياسة لفصل 2018املرحلة منذ 
برم التالميذ عند حتليل اآلية هو مشكالت العام. ولكن مل يسكت املدرس يف (ب

 مواجهتها.أيكد املدرس ليدخل  ابلغىن حيث أطول حتليل اآلية وقتا.
اقيل يف تعليم من انتقاله. رئ املدرس أن ذهن صعبة مكتسبها يسبب عر  مواد(ج

التالميذ مل يستطيعون ليفهم املواد بسرعة. بسبب ذالك، يهتم املدرس ابملواد 
خمصوصة بيكرر  و أيكد عن مواد صعبة مكتسبه. يعسي املدرس تدخيل 

 املفهوم جيدا يف ذهنهم.
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 توصيات البحث .ب
 ث كما يلي :البحث يقدم الباحث مقرتحات البحبناء على نتائج 

يرجى ملدرس اللغة العربية أن يستنفذ النموذج "متييز" والتخدامها وتطويرها يف نظام  .1
 التعليم والتعلم اللغة العربية خاصة يف تعليم النحو ليسهل فهم الطالب على النحو.

البحث يف التعليم األخرى يرجى للبحثني األخرين أأن يكون مراجعا لتطوير هذا  .2
 املرحلة املختلفة.أو يف املدرسة و 
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PEDOMAN OBSERVASI DAN WAWANCARA 

 

A. Pedoman Observasi 

1. Letak Geografis 

2. Proses penerapan model tamyiz dalam pembelajaran nahwi di MI Istiqomah 

Sambas Purbalingga 

 

B. Pedoman Wawancara 

A. Waka Kurikulum 

1. Sejak kapan model tamyiz menjadi mata pelajaran sendiri ? apakah 

model tersebut dapat berdampingan dengan kurikulum yang digunakan 

oelh madrasah? 

2. Apa yang melatar-belakangi model tamyiz berdiri sendiri sebagai mata 

pelajaran? Karena sejalan dengan visi misi? 

3. Bagaimana cara menyesuaikan kurikulum pembelajaran tamyiz dengan 

mata pelajaran lain, terlebih dengan mata pelajaran muatan lokal yang 

ada MI? 

4. Secara keseluruhan, apakah ustadz mendukung diterapkannya model 

tamyiz di MI Istiqomah Sambas? 

5. Adakah hambatan-hambatan dalam mengorganisir kurikulum model 

tamyiz? 

6. Berapa waktu alokasi yang disediakan untuk model tamyiz dalam 

seminggu? 

7. Dari tahun berapa menjadi waka kurikulum di madrasah ini? 

8. Buku-buku sumber didapat dari mana? 

B. Guru 

1. Apakah tujuan yang melandasi diterapkannya program pembelajaran 

model tamyiz ?\ 

2. Apakah program model tamyiz diterapkan untuk memenuhi kebutuhan 

yang urgen untuk perkembangan siswa ? 

3. Bagaimana madrasah memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi ? 

4. Apakah kebutuhan-kebutuhan itu telah terpenuhi ? 

5. Apakah ustadz mendukung penerapan metode tamyiz tersebut ? 

6. Apakah siswa selalu tepat waktu? 

7. Apakah siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ? 

8. Apakah ustadz selalu memberikan tugas pada siswa ? bagaimana bentuk 

penugasannya ? 

9. Apakah siswa selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ? 

10. Apakah siswa aktif bertanya saat pembelajaran ? 

11. Apakah ustadz mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

oleh siswa ? 
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12. Apakah ustadz menjelaskan materi dengan detail ? atau hanya garis 

besarnya saja ? 

13. Apakah ustadz selalu memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami 

siswa ? 

14. Apakah siswa selalu diberi kesempatan mempraktikan materi nahwu 

yang telah dipelajari ? 

15. Bagaimana strategi ustadz dalam mengkondisikan kelas selama 

pembelajaran  ? 

16. Pakah strategi yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan ( 

meningkatkan pemahaman nahwu ) ? 

17. Apakah ustadz melaksanakan pembelajaran sesuai dengan buku ajar 

tamyiz ? 

18. Apakah ustadz mampu menciptakan kelas yang kondusif saat 

pembelajaran ?  

19. Apakah ada program tambahan diluar jam pelajaran yang mendukung 

pencapaian tujuan pembelajaran tamyiz ? 

20. Apakah pelaksanaan pembelajaran model tamyiz telah mendapat waktu 

yang cukup untuk dapat mencapai tujuan ? apakah materi tersampaikan 

tepat waktu ? 

21. Apakah tersedia media yang menunjang pembelajaran ? apakah 

memadai ? 

22. Apakah tersedia buku-buku yang digunakan untuk menunjang 

pembelajaran ? 

23. Apakah terdapat hambatab-hambatan yang muncul selama proses 

pembelajaran ? 

24. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan yang muncul saat 

pembelajaran ? 

25. Apakah ustadz mampu bekerja sama dengan siswa dalam mengatasi 

permasalahan belajar yang dihadapi? 

26. Apakah pembelajaran dilakukan dengan berorientasi pada tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai? Apakah tujuan pembelajaran tersebut 

telah tercapai? 

27. Apakah terjadi peningkatan kemampuan siswa dalam penguasaan 

materi (nahwu)? 

28. Apakah yang akan didapat oleh masyarakat dengan diterapkannya 

model tamyiz? 

29. Adakah manfaat jangka panjang yang dirasakan setelah 

dilaksanakannya program model tamyiz? 

30. Apakah program tamyiz dapat membantu terlaksanaknnya visi misi 

madrasah? 

31. Apakah siswa merasa senang ketika pembelajaran mengginakan model 

tamyiz berlangsung? 
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32. Sebagai pengampu model tamyiz, apa pendapat ustadz terkait model 

tersebut? 

33. Apakah model tamyiz cocok diterapkan di madrasah untuk membantu 

siswa dalam memahami nahwu? 

34. Bagaimana pendapat ustadz terkait susunan materi nahwu dalam model 

tamyiz? 

35. Apa kesan ustadz sebagai pengampu model tamyiz? 

C. Siswa 

1. Apakah pembelajaran model tamyiz menyenangkan ? 

2. Mengapa anda tertarik untuk mengikuti pembelajaran model tamyiz? 

3. Apakah anda memahami materi pelajaran dengan mudah ? 

4. Berapa lama waktu yang anda butuhkan untuk bisa menerjemahkan al 

quran? 

5. Apakah ada kesulitan yang dihadapi selama belajar model tamyiz ? 

 

C. Pedoman Dokumentasi 

1. Sejarah berdirinya dan perkembangan MI Istiqomah Sambas Purbalingga 

2. Visi dan Misi MI Istiqomah Sambas  

3. Keadaan guru dan siswa 

4. Sarana dan prasarana 

5. Tujuan dan materi pembelajaran  model tamyiz 
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CATATAN OBSERVASI 

(Sabtu, 23 Februari 2019 ) 

 

Pak arief rahmat adalah guru tamyiz kelas VI MI Istiqomah Sambas. Beliau 

memulai pelajaran dengan salam dan berdoa. Kemudian  menanyakan kabar 

anak-anak. Secara serentak, siswa-siswa menjawabnya. Pak arif menyuruh 

semua siswa membuang sampah yang ada di kotak meja. Dan anak-anak 

berhamburan keluar untuk membuang sampah itu.  

Materi pada saat itu adalah tentang ’awamilul ismi. Disana dipaparkan 

ada 6 awamilul ismi yaitu, bi jarin, ya Nashoba lil mudhof, illa Nashoba lil 

mutstatsna, la Nashoba li nakiroh, inna Nashoba rofa’u dan kana rofau Nashoba. 

Awal penjelasan, guru mengulas garis besar tentang irob dengan metode tanya 

jawab ke siswa. Yang pertama I’rob adalah harokat akhir dari isim dan mudhori’ 

berikut akhirannya sesuai tashrif. Kedua asal I’rob dari isim dan mudhori adalah 

rofa’. Ketiga irob isim dan mudhori akan berubah dengan sebab awamil dan 

anasirul kalam.  

Guru melanjutkan satu persatu penjelasan dari 6 awamilul ismi dengan 

menuliskan dipapan tulis. Dengan metode ceramah beliau lantang 

menjelaskannya. Guru menyuruh menyanyikan masing masing dari 6 awamilul 

ismi. Dengan semangat, siswa-siswa menyanyikan lagu yang dipandu pak guru. 

Suasana dalam ruangan terasa heboh karena ada anak juga yang memukul 

mukul meja. Karena memang hal itu diperbolehkan oleh sang guru. Guru 

melanjutkan penjelasan dengan memberikan contoh dari masing-masing 

awamil.Guru membaca dengan keras yang kemudian siswa mengikutinya. 

Setelah itu, guru memberikan contoh kosong mengisinya dengan siswa 

Bersama-sama. Analisis Bersama ini, guru melemparkan pertanyaan ke anak-

anak. Ketika dia tak bisa menjawab makan dilemparkan ke anak yang lain 

sampai terjawab. Dan ketika jawaban benar makan semuanya disuruh 

melantangkan suara menjawabnya. 

Selesai analisis Bersama, guru memberikan soal dipapan tulis. Ada lima 

soal terkait materi ini. Jadi soal itu berupa kalimat Bahasa arab ….. kemudian 

menunjuk 5 anak, saat itu, pak guru menunjuk anak-anak yang duduk dipojok-

pojok ruangan. Seraya 5 anak tadi mengerjakan dipapan tulis. Guru menyuruh 

siswa untuk maju menyetorkan PR pertemuan sebelumnya.  

Dan guru menuliskan soal lagi, guna dikerjakan di rumah. Dan guru 

menyimpulkan pelajaran pada hari itu dengan garis besarnya sebelumnya. 

Menutup dengan salam. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Jumat, 8 Februari 2019 

Peneliti          saya pengen tau tentang model tamyiz bu, karena saya rasa 

pembelajaran tamyiz ini cepat dibanding pembelajaran nahwu 

pada umumnya 

Bu ningrum   Pembelajaran ini mulai ada itu pada tahun 2014. Diperuntukan 

untuk kelas tinggi yaitu kelas 4, 5 dan 6. Awal dulu targetnya 

sama semua. Kemudian berjalannya waktu kok kelas 5 ada 

menglami peningkatan tapi ada yang tidak. Karena memang 

adanya intensif hanya diawal, yaitu kelas 4. Jadi memang kelas 

5 itu banyak yang lupa. Yang dirasakan itu seperti itu. Hingga 

kami melakukan program intensif lagi untuk kelas 5. 

Tujuannya untuk diadakan evaluasi secara mendalam. Yang 

dari dulu tidak ada imtihan tamyiz dan uji public, mulai tahun 

ini kami sedang menggodok untuk itu. Kami sedang mengirim 

4 guru tamyiz ke indramayu guna mengegolkan adanya uji 

public kelas 5. Selain itu juga untuk upgrade pembelajaran 

tamyiz karena memang sudah lama kami tidak melakukan 

interaksi secara langsung dengan pihat bayt tamyiz. Uji public 

ini nanti di kelas 3 untuk membaca al quran, kelas 4 membaca 

tartil al quran, yang kelas 5 uji publik tamyiz yang insya alloh 

dilaksanakan tahun ini.  

Peneliti          Kok berani sampai mapel sendiri, itu gimana bu? 

Bu ningrum Kami kan sekolah swasta. Kami juga diberi kewenangan 

sendiri untuk mengatur kurikulum yang ada. Seperti hal nya mi 

maarif ada ke NU an. MI Muhammadiyah ada 

kemuhammadiyahan. Kami memasukan muatan local baca al 

quran dan menerjemahkan al quran dan kitab. Mapel qiroatul 

quran untuk kelas 1-3 dilanjutkan kompetensi lanjutan dengan 

tamyiz di kelas 4-6. Awal memang hanya pengen hanya 

bertujuan dengan anak-anak dapat membaca  al quran. Namun 

komptensi bias ditingkatkan supaya anak-anak bisa memahami 

al quran dan kitab. Walau terdengarnya terlalu tinggi ya 

istilahnya untuk memahami al quran dan kitab, karena kami 

tahu nalar anak itu belum bisa mencapai situ, kami genjot terus. 

paling ndak kami sudah membekali dengan teori-teori yang 

dilakukan. Yang efeknya mungkin belum bisa secara langsung. 
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Syukur-syukur ada yang bisa expert. Memang kami mencoba 

memaksimalkan program-program itu. 

Peneliti         Ditambahnya mapel-mapel seperti itu, apa tidak membebani 

siswa. Pelajaran sudah banyak, ditambah mapel ini. Gmn itu 

bu? 

Bu ningrum   Semua MI itu bebannya banyak mas, ada pelajaran agama yang 

bayak, ada quran hadfits aqidah akhlak SKI bahaxsa arab dll. 

kalua SD itu tidak sebegitu banyak. Tapi adanya mulok qiroatul 

quran dan qiroatul kutub ini bukan membebani. Justru itu 

adalah menambah kompetensi anak supaya mereka menambah 

wawasan. Semisal kasus matematika itu sulit, apakah itu harus 

dihilangkan dari kurikulum.. tidak kan, justru itu sebagi 

tantangan. Kami melakukan evaluasi terus guna mempermudah 

jaln kedepan. Dalam rangka singkronasi tujuan Yayasan dan 

latar siswa MI yang daya nalarnya belum sebegitu tinggi maka 

kami memilih qiroatul kutub ini dengan model tamyiz karena 

model itu menggunakan lagu-lagu supaya membekali anak 

tentang Bahasa arab. Adanya kompetensi tambahan di MI ini 

juga sudah memberikan efek. Yaitu anak-anak cenderung 

sudah bisa menentukan mau kemana setelah lulus dari MI. 

kebanyakan mereka atau orang tua mereka akan 

merekomendasi untuk melanjutkan ke SMP atau MTs berlatar 

islami ataupun ke pondok. Ada juga yang memasukan ke SMP 

unggulan.  

Peneliti Oh.. gitu, setahu saya kan program tamyiz ini mengadopsi dari 

bayt tayiz indramayu. Apakah tujuannya dan penerepannya 

disamakan? Apa ada perbedaan ? 

Bu ningrum  Yang jelas mengalami penyesuaian. Karena objek nya berbeda. 

Ketka di bayt tamyiz itu adalah orang dewasa jikalaupun buka 

orang dewasa itupun adalah anak-anak yang punya focus 

tersendiri untuk pembelajaran tamyiz. Sedangkan disini adalah 

anak-anak sekolah yang mempunya banyak tugas.  

Peneliti Kalua melihat efek yang ditimbulkan dari gimana bu? 

Maksudnya setelah adanya qiroatul kutub ini perubahan apa 

yangf terjadi pada anak-anak? 

Bu ningrum  Kalau  melihat ada perubahan yang jelas anak itu yang dulu 

tidak tahu sekarang sudah tahu. Tapi kalua ada pembadingan 

dari yang dulu dan sekarang itu tidak bisa dibandingkan karena 
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tidak ada pembanding. Berbeda dengan qiroatul quran. Itu 

bbisa dibandingkan. Karena sebelum adanya metode ummi 

kami memakai metode iqro. Ada banyak perkembangan pada 

anak . yang dulu tidak sebegitu bagus tajwidnya, sekarang 

mereka sudah bisa dengan bagus. Dan kami bisa menjamin 

dengan uji public. 

Peneliti  Memangnya awal merintis itu berapa orangnya bu? 

Bu ningrum Awal itu kami mengundang tim tamyiz dari indramayu untuk 

melakukan training. Semua guru mengikuti training. Memang 

sudah jadi aturan dari dulu, ketika ada program baru yang akan 

dilaksanakan di MI. maka semua guru harus mengikuti training 

di awal. Walau dengan latar yang berbeda-beda kami bertujuan 

supaya guru itu paham mengenai gambaran besar tentang 

program baru itu. Kemudian setelah training itu  dibentuk TIM 

tamyiz guna pemfokusan dengan guru-guru yang concern 

dengan bidang ini.  

Peneliti Memangnya tim yang sudah ada apa aja bu? 

Bu ningrum Wahhh… banyak banget mas. ya beberapa, seperti tim tamyiz 

ini, qiraotul kutub, pramuka. Saya ndak hafal satu persatu mas. 

Peneliti Hehe.. iya bu. Oke. Ini kan ibu sebagai waka kurikulum. Ibu 

yang mengatur system kurikulum kan? 

Bu ningrum Iya, kami yang mengatur itu. Penjadwalan dan sebagainya. 

Namun yang bertugas menyukseskan dari Tim-tim tadi adalah 

bidang-bidang tertentu. Seperti tamyiz ini masuk bidang 

keagamaan. 

Peneliti Berjalan sampai sekarang ini bu. Kendala apa yang dialami ada 

program tamyiz ini bu? Apakah ada kendala dari guru-guru 

nya? 

Bu ningrum Kalau dari guru-guru nya saya yakin mereka berekompeten 

semua. Kalau dari siswa biasanya awal-awal itu suka. Cuma 

ketika masuk materi penerapan mereka akan kebingungan. 

Karena memang nalar mereka tidak secepat anak-anak pada 

umur diatasnya. Tapi kami terus membekali itu masa depan 

mereka. Hal-hal pembekalan seperti itu ngefek pada saya juga 

lho mas. kemarin saya ikut matrikulasi Bahasa arab S2 di IAIN 

Purwokerto, karena memang saya lulusan biologi UNY 
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seharusnya kebingungan lihat tulisan arab. Namun karena dulu 

ikut training tamyiz. Jadi kemarin ya agak paham sedikit-

sedikit. Malah dipertanyakan oleh dosen saya. Kok bisa Bahasa 

arab. Gitu katanya. haha 

 

 

Sabtu, 16 Februari 2019 

Peneliti Sebenarnya runtutan pembelajaran tamyiz itu gimana pak? 

Pak kholiq Awal dari semua itu kita kenalkan terlebih dahulu bahwasanya di 

alquran itu ada huruf, isim dan fiil. Huruf dulu kita bahas. Yaitu 

menghafalkan huruf pada kolom 1-26. Ini harus hafal semua. Dari 

bi jarin sampai dhomir beserta artinya. Awal kita kenalkan dahulu 

bagaimana nyanyiannya. Kemudian anak-anak suruh 

menyanyikan itu. Sebenarnya anak tidak disuruh untuk 

menghafalkan, karena nanti ada penuntutan. Kita ndak menunut 

anak supaya hafal. Namun sebenarnya kita arahkan terus untuk 

menyanyi terus yang nantinya anak-anak dengan tidak sadar akan 

hafal-hafal sendiri. Kemudian dalam penerapan ayat, ketika 

menemui salah satu huruf. Contoh menemui huruf dzalika, maka 

anak- anak ngomong dikolom berapa dan menyanyikan terkait 

huruf dan saudaranya dzalika. Kemudian ketika menemui kalimat 

selain huruf, missal al kitabu. Anak-anak membacanya “ bukan 

huruf pasti yang lainnya” jadi dilewati dulu karena memang 

belum dipelajari. Kemudian roibun juga gitu 

peneliti Lha kok bisa roibun, bukan roiba? 

Pak kholiq Itu ada tahapannya mas. kita lanjutkan kalimat selanjutnya. 

Menemui kalimat fii. Maka guru menanyakan “ ini apa?” “huruf” 

“saudaranya apa?” “saudaranya bi jarin” maka kolom bi jarin 

dinyanyikan. Seterusnya seperti itu. Awla memang anak-anak 

buka tutup buku. Tapi nanti lama-kelamaan akan hafal dengan 

sendirinya. Kedua masuk materi isim. Materi ciri-ciri isim. 

Dinyanyikan sampai 3-5 kali atau lebih ndak masalah. Ketemu 

dengan al kitabu. Maka dinyanyikanlah ciri-ciri isim. Materi isim 

selesai semua. Ketiga masuk ke fiil. Ada 3 yaitu mudhori, amar 

dan madhi. Kita bahas mudhori terlebih dahulu. Mudhori diawali 

dengan yayu tatu au nanu. Kemudian diucapkan berkali-kali. 

Tasrifnya dihafalkan beserta dhomirnya. Ketika sudah menguasai 

semuanya. Maka masuk ke praktek. Urut-urtan prakteknyapun 
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tidak berbeda dengan huruf dan isim. Misal yu’minuna. Maka 

anak-anak dipancing “ huruf bukan ?” “ isim bukan ?” “mudhori 

bukan?” maka dinyanyikan ciri-cirinya beserta dhomirnya. Tidak 

hanya mudhori yang dibahas, materi huruf dan isim juga dibahas 

karena materi itu sudah dipelajari. Dilanjutkan dengan amar. Ciri-

cirinya ellalulilana. Dinyanyikan tasrifnya beserta dhomirnya. 

Sudah lanyah semua maka praktek mecari amar. Dilanjutkan 

madhi yaitu ciri-cirinya dengan lagu ambil cangkul.  

Target tamyiz 1 dikelas 4. 

Peneliti Memangnya tamyiz ada berapa pak? Dan urut urutan materinya 

gimana itu pak? 

Pak kholiq Tamyiz  itu 1-4. Tamyiz 1 ini materinya mnegenal huruf, isim, fiil 

dan mujarrod.  

Peneliti Lumayan ya pak, begitu banyak materinya pertahapnya 

Pak kholiq Jadi awal dulu, kelas 4 dikasih semua, dari tamyiz 1-2, selama 12 

hari. Setelah selesai dilanjutkan satu minguu 2 jam. Dievaluasi 

dari awal. Ini bukunya kan 100 jam. Ternyata kalua dihhitung 

hitung materi tamyiz 1-2 yang diterapkan itu tidak sampai 100 

jam. Akhirnya kita buat kebijakan baru mulai tahun ini, yaitu kelas 

4 hanya untuk tamyiz 1. Kalua kelas 5 itu sudah terlanjur maka 

kita kasih materi dari tamyiz 1- 2, semuanya.  

peneliti Tamyiz 3-4 itu gimana pak? 

Pak kholiq Belum diajarkan. Targetnya kan anak bisa membaca kitab taqrib, 

berarti hanya sampai tamyiz 3. Namun sampai sekarangpun 

tamyiz 3 belum diterpakan karena penerapan tamyiz 1-2 ini kita 

matangkan terlebih dahulu. Ini saja, tamyiz 1-2 itu saat saya 

kemarin ke indramayu, itu banyak perubahan. Bukan perubahan 

sebenarnya, istilahnya penyempurnaan. Seperti halnya kosakata, 

yang awalnya itu tidak dinyanyikan, sekarang dinyanyikan 

dengan lagu tersendiri. Ini akan saya terapkan ke anak-anak 

terlebih dahulu.  

Peneliti  Bapak kan mengajar di dalam kelas, kendala-kendala yang 

muncul apa aja pak, selama pembelajaran tamyiz yang bapak 

ajarkan ? 

Pak kholiq Itu mas.. anak masih kesulitan terkait dhomir. Jadi penyesuaian 

dhomir itu masih belum bisa mengaitkan. Pada saat kami ke 
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indramayu juga saya tanyakan tentang kendala itu. Kami disuruh 

untuk penguatan dhomir dengan diulang-ulang terus menerus. 

Dicoba dengan kata lain kemudain dicari dhomirnya. Kalau 

terjemah atau yang lainnya saya rasa baik-baik saja. 

peneliti Kalau dilihat reaksi anak-anak ketika pembelajaran tamyiz ini 

gimana pak? 

Pak kholiq Karena kebanyakan tamyiz 1-2 ini adalah menyanyi, mereka 

senang sampai-sampai memukul-mukul meja. Kami memang 

membolehkannya, jadi ndak masalah. Yang terpenting mereka 

mau menyanyikan saja. Cuma ketika memasuki I’rob, dengan 

mentarkib kalimat. Mereka cenderung agak bingung, karena itu 

butuh nalar dan analisis yang tinggi.  

peneliti Oh ya pak, dzalika itu kan isim. Tapi kenapa kok disini dimasukan 

kolom huruf? 

Pak kholiq Oh iya mas, memang banyak yang mengatakan bahwa tamyiz ini 

tidak sesuai dengan kaidah Bahasa arab yang sudah berlaku dari 

dahulu. Sebenarnya sesuai mas. nanti penyempurnaan itu ada di 

tamyiz 4. Katanya beliau beliau yang sudah sampai mempelajari 

tamyiz 4. 

 

Sabtu, 23 Februari 2019 

Peneliti Bapak sudah menjadi tim tamyiz dari kapan ini pak? 

Pak Arif Ya dari mulai ada tamyiz ini mas, tahun 2014 kalau ndak salah. 

peneliti Sampai saat ini kendala apa aja yang muncul dan solusi yang 

dilakukan selama ada tamyiz ini pak? 

Pak arif Kami menemui karena memang ini pembelajaran yang padat. 

Dalam waktu singkat itu tidak bisa. Maka pihak sekolah 

menambahkan spesifikasi pada kelas 4 untuk tamyiz dengan 

tingkatan masing.  
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